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WSTĘP
Nie ulega wątpliwości, że znakomity wpływ
na kondycję nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego mają organizacje pozarządowe
(NGO). Według danych z grudnia 2018 r. w Polsce
było zarejestrowanych około 26 tysięcy fundacji
i 117 tysięcy stowarzyszeń - łącznie daje to 143 tys.
organizacji pozarządowych. I chociaż duża ilość
tego typu organizacji nie musi świadczyć o sile
tzw. trzeciego sektora , to nie budzi wątpliwości
fakt, że łatwość w zrzeszaniu się obywateli wpływa
pozytywnie na zwiększanie się partycypacji
społecznej. Porównywanie wyłącznie liczebności
organizacji pozarządowych jako takich może
być jednak niemiarodajne. Wynika to przede
wszystkim z braku jednolitego prawodawstwa
w zakresie organizacji społecznych oraz różnych
tradycji prawnych. W niektórych państwach świata,
odpowiedniki polskich „fundacji” nie mają wcale
wymogu prowadzenia działalności społecznie
użytecznej, a prowadzone są jedynie np. do
zabezpieczenia interesów majątkowych rodziny.
Niemniej jednak, pożądane dla większego rozwoju
trzeciego sektora w Polsce byłoby zbliżenie
polskiego systemu do takich rozwiązań, które
nie nakładają tak wielu formalnych obowiązków
na osoby chcące utworzyć i zarejestrować
organizację pozarządową.
W preambule ustawy
o Narodowym
Instytucie Wolności czytamy: „Państwo polskie
dąży do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego zarówno w wymiarze terytorialnym,
jak i tematycznym, szczególną ochroną otaczając
organizacje małe, krzewiące etos społecznikowski
i pielęgnujące dziedzictwo lokalne. W tym
celu, przyczyniając się do wypełnienia ideałów
wolności, leżących u podstaw motywacji
prospołecznych i postaw propaństwowych,

a także do kształtowania dojrzałego patriotyzmu,
państwo polskie będzie aktywnie działać na
rzecz zwiększania zaangażowania obywateli
i organizacji obywatelskich w życiu publicznym,
zwiększania liczby inicjatyw oddolnych i lokalnych
oraz
poprawy
instytucjonalnej
zdolności
organizacji obywatelskich do realizacji ich
misji”. Działalność organizacji pozarządowych
cechuje to, że często w swoim początkowym
okresie istnienia prowadzone są one w sposób
nieprofesjonalny i niesformalizowany. Kluczowym
elementem takiej działalności jest oddolna
inicjatywa osób aktywnych, chętnych i chcących
coś zmienić, a jednocześnie w wielu przypadkach
niezaznajomionych z formalnymi wymogami
prowadzenia takiej działalności. Dlatego ważnym
etapem rozwoju fundacji czy stowarzyszenia, na
którym NGO’s najbardziej potrzebują wsparcia,
jest początkowy etap ich funkcjonowania. To
właśnie w momencie rejestracji, lub tuż przed
rejestracją, powinno się wspierać osoby chcące
działać społecznie. Tego typu wsparcia można
udzielić poprzez uproszczenie procesu tworzenia
i rejestracji organizacji pozarządowych.
Niniejszy raport powstał w celu zwrócenia
uwagi na błędy w procedurze rejestracji
organizacji pozarządowych w Polsce. W raporcie
znalazły się konkretne propozycje zmian,
których wprowadzenie ułatwiłoby tworzenie
organizacji trzeciego sektora, a co za tym idzie,
stymulowałoby rozwój polskiego społeczeństwa
obywatelskiego. Autorzy pokazują konkretne
bariery istniejące w obecnych regulacjach, takie
jak niepotrzebnie wysokie koszty związane
z rejestracją, przesadnie długi czas całej procedury
czy wreszcie nadto sformalizowany tryb składania
wniosków i oświadczeń. Tezą niniejszego raportu

jest to, że organizacje pozarządowe mogłyby
być rejestrowane w trybie podobnym do
elektronicznej rejestracji spółek S24. Nic nie stoi
na przeszkodzie temu, żeby dzisiejsze żmudne
składanie papierowych wniosków, obarczone
wysokimi kosztami związanymi np. z wizytą
u notariusza, zastąpić łatwym i zrozumiałym dla
użytkownika procesem rejestracji elektronicznej.
W raporcie oceniono wprowadzone już próby
informatyzacji składania wniosków do Krajowego
Rejestru Sądowego. Po ich analizie zauważono,
że sprowadzają się one wyłącznie do zdjęcia
z
wnioskodawcy
obowiązku
fizycznego
dostarczenia wniosku do Sądu, bowiem rejestracja
niektórych organizacji pozarządowych wciąż
wymaga kosztownej formy aktu notarialnego a raz
wysłanego wniosku nie można w szybki sposób
poprawić. Z powyższych względów, Autorzy
raportu zaproponowali kompleksowe zmiany
w prawie, które sprawią, że pierwszy etap działania
organizacji trzeciego sektora będzie szybszy,
tańszy i bardziej zrozumiały dla osób chcących
rozpocząć aktywną działalność społeczną.
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BARIERY W REJESTRACJI
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Obecnie
tworzenie
i
rejestracja
stowarzyszeń oraz fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym nie jest łatwe, tanie ani szybkie. Pomysł
na funkcjonowanie tego typu organizacji jest
oddzielony od wprowadzenia go w życie wieloma
barierami, które w praktyce często udaremniają
realizację danego pomysłu. Poniżej przedstawiono
jakie działania należy obecnie podejmować, aby
utworzyć i skutecznie zarejestrować organizację
pozarządową.

prawa ani też w realiach funkcjonowania sądów
rejestrowych. Po zakończeniu pracy koncepcyjnej
konieczny jest zatem czas na przekształcenie
ustaleń przyszłych założycieli w „papierowy
statut”, który pozwoliłby następnie na rejestrację
stowarzyszenia lub fundacji. Takie czynności z reguły
wymagają pomocy osób trzecich, w szczególności
prawników. Nie są bowiem dostępne oficjalne
wzorce statutu stowarzyszenia lub fundacji, które
umożliwiłyby samodzielne stworzenie takiego

Formalizm

Bariery
W REJESTRACJI
NGO’S W POLSCE

W pierwszej kolejności, decydując się
na założenie stowarzyszenia lub fundacji trzeba
wykonać pracę koncepcyjną i ustalić brzmienie
statutu. Oczywiście ten etap tworzenia jest
niezwykle ważny i nie sposób z niego zrezygnować
ani go pominąć. Należy jednak zwrócić uwagę, że
stowarzyszenia i fundacje często są zakładane
przez osoby, które nie są biegłe w przepisach

Długi czas

• skomplikowane formularze
• wymóg aktu notarialnego dla fundacji

•
•
•
•

tworzenie statutu wspólnie z prawnikami
czas na stworzenie aktu notarialnego
długi czas rejestracji w sądzie
uciążliwe i długotrwałe usuwanie
braków/błędów

Wysokie
koszty

• koszty pracy prawników i zastępstwa
procesowego
• koszty aktu notarialnego
• koszty wniosków o wpis

Brak
pomocy

• brak wzorców statutu
• niejasne wezwania ze strony sądu

dokumentu przez osoby zamierzające prowadzić
stowarzyszenie lub fundację. Terminologia
ustawowa, która wskazuje co powinno znaleźć
się w statucie może być dla laika niejasna
i zniechęcająca. Ponadto, konsultacje treści
statutu z profesjonalnym prawnikiem wydłużają
czas potrzebny na rejestrację stowarzyszenia lub
fundacji i podnoszą koszty tego procesu.

Dalszym ograniczeniem jest również
wymóg aktu notarialnego dla utworzenia fundacji
– co jest barierą samą w sobie (m. in. konieczność
udania się do notariusza), ale oprócz tego podnosi
koszt i wydłuża czas tworzenia fundacji.
Po przygotowaniu statutu stowarzyszenie
(z wyłączeniem tzw. stowarzyszeń zwykłych)
i fundację należy zarejestrować w KRS. Zgodnie
z ustawą o KRS, czas trwania rejestracji powinien
wynosić 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
Termin wskazany w ustawie o KRS jest jednak
tylko terminem instrukcyjnym. Rzeczywistość
kształtuje się odmiennie. Rejestracja fundacji
zwykle trwa około jednego miesiąca, a rejestracja
stowarzyszenia nawet dłużej. Istotne jest także,
że istnieją w tym zakresie znaczne rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi sądami rejestrowymi.
Przy czym w większych ośrodkach, takich jak
Warszawa czy Kraków, czas rejestracji jest nawet
jeszcze dłuższy i sięga kilku miesięcy1.
Oczywiście złożenie wniosku o rejestrację
stowarzyszenia lub fundacji wymaga od
osób
składających
wniosek
wypełnienia
odpowiedniego formularza. Obecnie formularz
ten oznaczony jest symbolem KRS W20 dla
rejestracji stowarzyszenia lub fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz symbolem KRS W9 dla
rejestracji stowarzyszenia lub fundacji w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Ponadto w celu prawidłowego przeprowadzenia
procesu rejestracji konieczne może okazać się
wypełnienie innych formularzy stanowiących
załączniki do formularza wniosku, a w tym
w szczególności formularzy oznaczonych
symbolami KRS WK (organy uprawnione
do
reprezentacji
podmiotu),
KRS
WF
(założyciele
podmiotu),
a
w
przypadku
podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą również KRS WM (przedmiot
działalności podmiotu). Wypełnienie każdego
z formularzy może nastręczać pewne trudności
laikowi. Co istotne, każda pomyłka w wypełnieniu

formularza (czasami np. przeoczenie jakiejś
nieistotnej z punktu widzenia wnioskodawcy
rubryki), a także braki w statucie, są przeszkodą
do zakończenia procesu rejestracji. W takiej
sytuacji sąd rejestrowy wzywa wnioskodawcę do
uzupełnienia braków formalnych pod rygorem
zwrotu wniosku. Wezwanie doręczane jest drogą
tradycyjną, na adres wnioskodawcy. Następnie,
wnioskodawca w zakreślonym terminie, z reguły
7 dni, zobowiązany jest uzupełnić braki wskazane
przez sąd rejestrowy (np. przesłać ponownie
formularz, uzupełniony tym razem poprawnie,
zgodnie z zaleceniem sądu rejestrowego)
i wysłać takie uzupełnienie z powrotem, do
sądu rejestrowego. Usuwanie każdego braku
formalnego wniosku w takim trybie, prowadzi do
wydłużenia postępowania o około miesiąc (biorąc
pod uwagę obieg informacji w sądzie rejestrowym
przed wysyłką wezwania do uzupełnienia braków
formalnych wniosku, obsługę wysyłki, czas
na odbiór przesyłki i na uzupełnienie braków
przysługujący wnioskodawcy, zwrotną wysyłkę
do sądu rejestrowego i obieg informacji w sądzie,
związany z uzupełnieniem braków).
Co więcej, najczęściej badanie pod
względem braków formalnych trwa, dopóki sąd
rejestrowy dostrzeże pierwszy błąd we wniosku.
W takiej sytuacji zaprzestaje on dalszego badania
i wzywa do usunięcia nieprawidłowości we
wniosku. Jednakże po usunięciu jednego błędu,
może się okazać, że wniosek był nieprawidłowym
również w innym miejscu, co generuje konieczność
wystosowania przez sąd rejestrowy kolejnego
wezwania do uzupełnienia braków formalnych
i jeszcze bardziej przedłuża postępowanie
rejestrowe.
Wreszcie wypada zauważyć, że sądy
rejestrowe wzywając do usunięcia braków
formalnych wniosków o rejestrację, często
formułują swoje wezwania w sposób niejasny
i niejednoznaczny. Ze zrozumieniem takiego
wezwania miewają problemy profesjonalni

1 Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2016 r. średnia długość postępowania rejestrowego
o pierwszy wpis w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (od daty pierwszej rejestracji sprawy
do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie) wynosiła 41,86 dni, w 2017 r. – 34,11 dni,
a w 2018 r. – 34,26 dnia. Warto odnotować, że na 8663 prowadzonych w 2018 r. wszystkich spraw o wpis
w Rejestrze Stowarzyszeń, jedynie 1664 zostało załatwionych w ustawowym, siedmiodniowym terminie. Jednocześnie aż 1374
sprawy trwały ponad dwa miesiące (w tym 556 do sześciu miesięcy i 68 ponad sześć miesięcy).

Czas rejestracji organizacji pozarządowej
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Akt notarialny
(dla fundacji)

Czas przeznaczony
na kontakty
z notariuszem

Tworzenie statutu

Rejestracja w KRS

Konsultacje
z profesjonalnym
prawnikiem

Powolne działania
sądów i konieczność
dokonywania
poprawek
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Łącznie od miesiąca do pół roku (w zależności od miejsca rejestracji)
prawnicy (na co zwraca się uwagę w doktrynie),
a tym bardziej laicy w dziedzinie prawa. Na
praktyczne problemy w tym zakresie zwrócił
uwagę Sąd Najwyższy, który przyjął, że: „wezwanie
w trybie art. 130 § 1 KPC powinno być jasne
i niedwuznaczne tak, aby u strony, do której jest
skierowane, nie powstała żadna wątpliwość co
do przedmiotu wezwania i rygorów grożących w
razie niezastosowania się do jego treści. Wezwanie
o niejednoznacznej treści, dopuszczające dwojaką
interpretację nie czyni zadość wymaganiom
Kodeksu, tym samym nie może powodować
negatywnych
skutków
dla
wezwanego2”.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla
się w tym zakresie, że treść wezwania do
usunięcia braków formalnych musi być ujęta
w sposób dostępny, czytelny oraz zrozumiały, w tym
powinna uwzględniać możliwości percepcji osoby
niezorientowanej w regulacjach procesowych3.
Podsumowując, należy uznać za słuszny pogląd,
że „ocena roli sądu rejestrowego wynikającej
z rozszerzającej wykładni pojęcia «braki formalne

wniosku» jest jednoznacznie krytyczna. Mimo
wprowadzenia formularzy wniosków o wpis
koncepcja ta nie została jednak całkowicie wyparta
z praktyki sądów i odżywa w fazie badania
dokumentów
dołączonych
do
wniosku
o wpis. Nie zyskuje nadal rangi zasady idea
tolerancji nieistotnych braków występujących
we wnioskach4”. Bogate orzecznictwo Sądu
Najwyższego
i
dorobek
piśmiennictwa
potwierdza, że nieprawidłowa praktyka wzywania
do uzupełnienia braków formalnych wniosków
o rejestrację w KRS nadal jest poważnym
problemem.
Podsumowując, obecnie łączny czas
trwania rejestracji organizacji pozarządowych
w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi od
miesiąca do kilku, a uwzględniając procedury
usuwania błędów we wnioskach może przekroczyć
nawet pół roku.
W obecnym stanie prawnym rejestracja
organizacji pozarządowych wiąże się także

2 orz. SN z 4.7.1960 r., 2 CZ 65/60, RPEiS 1963, Nr 4, s. 373; post. SN z 17.3.2003 r., I PZ 158/02, OSNP 2003, Nr 15, poz. 4
3 por. post. SN z 28.9.2011 r., I CZ 81/11, Legalis; post. SN z 24.1.2005 r., III UZ 20/04, OSNP 2005, Nr 16, poz. 258
4 por. art. 16 Prawo o stowarzyszeniach, Hadrowicz 2016, wyd. 1.

Koszty rejestracji organizacji pozarządowej
1 700 zł

2 073 zł

2 300 zł

2 423 zł

Stowarzyszenie

Fundacja

Stowarzyszenie
z działalnością
gospodarczą

Fundacja
z działalnością
gospodarczą

500 zł, 500 zł,
100 zł, 1 200 zł

500 zł, 500 zł, 100 zł,
123 zł, 1 200 zł

500 zł, 1 200 zł

500 zł, 123 zł,
250 zł, 1 200 zł

250 zł

500 zł
Pomoc prawników przy
tworzeniu statutu

500 zł
Wpis do KRS dla
przedsiębiorców

Wpis do KRS dla fundacji

123 zł

Koszty aktu notarialnego dla
fundacji – ponad 123 zł
(w zależności od wartości
majątku założycielskiego)

z koniecznością poniesienia określonych kosztów.
Tak jak zasygnalizowano wyżej, pierwszym
kosztem jest pomoc profesjonalnego prawnika
w stworzeniu statutu stowarzyszenia czy też
fundacji. Taki koszt jest trudny do oszacowania
i za każdym razem jest zależny od indywidualnych
okoliczności danej sprawy, wydaje się jednak, że
z reguły wyniesie kwotę kilkuset złotych.
Zakładając, że dany prawnik będzie za godzinę
pracy pobierał wynagrodzenie w wysokości 100
zł, to za dwugodzinne spotkania z założycielami
organizacji oraz trzygodzinną pracę nad
przygotowaniem statutu pobierze łącznie 500 zł.

1 200 zł
Zastępstwo procesowe

100 zł
Ogłoszenie
w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym

jednak kolejne wydatki, które co do zasady są
większe w przypadku rejestracji fundacji. Należy
podkreślić, że ostateczne sporządzenie statutu
fundacji wymaga formy aktu notarialnego, zgodnie
z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o fundacjach.
Koszt takiej czynności przed notariuszem wynosi
nie mniej niż 123 zł (przy uwzględnieniu podatku
VAT) i jest uzależniony od wielkości majątku
założycielskiego fundacji. Dla fundacji, gdzie
wartość majątku założycielskiego wynosi 10.000
zł, koszt przygotowania aktu notarialnego wyniesie
już 381,30 zł, przy czym niektórzy notariusze
powiększają jeszcze tę kwotę o dalsze 246 zł5. Nie
Po przygotowaniu statutu, pojawiają się jest możliwe obecnie skuteczne zarejestrowanie
fundacji, która nie została założona w formie

5 por. http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/680221.html

aktu notarialnego (z wyjątkiem jej specyficznego
rodzaju, tj. fundacji ustanowionej w testamencie).
Wymóg ten natomiast nie dotyczy stowarzyszeń,
których statut może być sporządzony w zwykłej
formie pisemnej.

że w postępowaniu rejestrowym nie ma
konieczności odwoływania się od postanowień
sądu rejestrowego i korzystamy z pomocy
profesjonalnego prawnika), a w przypadku fundacji
ponad 2.000 zł.

Jeżeli chodzi o koszty związane z samą
rejestracją, to w przypadku stowarzyszenia,
zgodnie z art. 17 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach
wniosek o rejestrację jest wolny od opłat.
W przypadku rejestracji fundacji nie mamy
zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis i w takiej
sytuacji należy uiścić kwotę 250 zł.

Jak zatem możemy zauważyć, obecnie
rejestracja organizacji pozarządowych może
sprawiać trudności na trzech głównych
płaszczyznach, tj. czasu trwania takiej rejestracji,
jej kosztów oraz stopnia skomplikowania.

Oczywiście, niezależnie już od tego czy
mamy do czynienia ze stowarzyszeniem czy też
z fundacją, w przypadku wpisu takich podmiotów
do rejestru przedsiębiorców KRS (tj. wtedy, kiedy
stowarzyszenie/fundacja miałoby prowadzić
działalność gospodarczą), wniosek trzeba opłacić
kwotą 500 zł oraz dodatkowo ponieść koszt
100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
Niezależnie od przygotowania statutu,
w
celu
sprawnego
przeprowadzenia
postępowania rejestrowego, obecnie często
w praktyce korzysta się z zastępstwa prawnego
profesjonalnego
pełnomocnika
w
takim
postępowaniu. Zgodnie z rozporządzeniami
regulującymi minimalne stawki opłat za czynności
podejmowane przez adwokatów i radców
prawnych, opłata za zastępstwo prawne przed
sądem rejestrowym w postępowaniu o rejestrację
organizacji pozarządowej wynosi 1.200 zł. Przy
czym wypada podkreślić, że w postępowaniu
rejestrowym możliwe jest również odwołanie się
od postanowienia sądu rejestrowego, a w takim
przypadku za asystę profesjonalnego prawnika
na etapie postępowania odwoławczego, będzie
należało zapłacić dalszą opłatę, różniącą się
wysokością w zależności od tego czy składana
jest apelacja czy zażalenie oraz od tego czy
reprezentuje nas ten sam prawnik czy też inna
osoba. Minimalna opłata za zastępstwo procesowe
w postępowaniu odwoławczym może sięgnąć
nawet 900 zł.
Podsumowując, koszt rejestracji stowarzyszenia
może wynosić około 1.700 zł (założenie,

02

REJESTRACJA SPÓŁEK W TRYBIE „S24”
1.

Wprowadzenie

Opisane wyżej problemy związane
z rejestracją organizacji pozarządowych dotyczyły
w podobnym zakresie rejestracji spółek.
Kwestie te zostały jednak już dostrzeżone przez
ustawodawcę i w 2011 roku, celem uproszczenia,
przyspieszenia oraz ograniczenia kosztów
procesu tworzenia nowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, wprowadzony został szereg
zmian w przepisach, umożliwiający zawarcie tzw.
e-umowy dla tego typu spółki oraz jej rejestrację
z wykorzystaniem sieci Internet (tzw. tryb S24,
nazwany w odniesieniu do instrukcyjnego

pozarządowych, co uzasadnia poświęcenie mu
w niniejszym raporcie szczególnej uwagi.
Niewątpliwie
umożliwienie
rejestracji
spółek w trybie S24 okazało się sukcesem. Do
końca roku 2015 założono w ten sposób około 40
tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
co stanowiło w przybliżeniu połowę wszystkich
zarejestrowanych spółek wspomnianego typu.
Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości
na 2016 rok aż 51,31% spraw dotyczących rejestracji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
odbywało się w ramach korzystania z systemu S24.
W 2017 i 2018 roku, było to kolejno 53,04% i 55,51%.

Zalety trybu S24

Uproszczenie
procedury

Przyśpieszenie
procedury

Obniżenie
kosztów

• prosty wzorzec umowy,
• formularz wskazujący
błędy i nie pozwalający
przejść dalej.

• 1 dzień na rozpatrzenie
wniosku o wpis,
• dokumenty oraz
wnioski generowane
przez system
teleinformatyczny.

• obniżenie opłaty
sądowej
• uchylenie formy aktu,
notarialnego dla
spółki z o.o.

terminu przewidzianego dla rozpatrzenia wniosku
o wpis, wynoszącego jeden dzień od daty jego
wpływu). Funkcjonowanie tego mechanizmu
jest interesujące ze względu na podobieństwo
problematyki rejestracji spółek oraz organizacji

Widać zatem, w dalszym ciągu na popularności
zyskuje ten tryb rejestracji spółki z o. o.
W obliczu pozytywnych sygnałów płynących
z
otoczenia
społeczno-gospodarczego,
ustawodawca zdecydował się w dalszej kolejności

na rozszerzenie reformy poprzez stworzenie
analogicznych uregulowań dla spółek jawnych
i komandytowych, a od 1 marca 2020 r.6 – także
prostych spółek akcyjnych. W roku 2018 spółki
jawne i komandytowe zarejestrowane za
pośrednictwem systemu S24 stanowiły kolejno
26,20% i 40,41% wszystkich tych spółek
rejestrowanych w owym roku. Tendencja
wzrostowa utrzymuje się od czasu wprowadzenia
tej możliwości nowelizacją7 Kodeksu spółek
handlowych. Warto podkreślić, że w latach
2016 – 2018 uwzględniono w całości lub
w części średnio 80,77% wszystkich wniosków
o wpis do KRS spółki z o. o., jawnej oraz
komandytowej, poprzez system S248.

indywidualne hasło.
Powyższe odbyło się w drodze wydania
rozporządzeń wykonawczych, określających
wzorce umów dla poszczególnych typów
spółek, jak również tryb zakładania konta
w
systemie
teleinformatycznym,
sposób
korzystania z systemu teleinformatycznego
i podejmowania w nim czynności związanych
z zawiązaniem spółek.
W zakresie istotnym dla przedmiotu raportu
należy wskazać, że wprowadzony system S24
został wyposażony w funkcje umożliwiające:
1. składanie i obsługę elektronicznych
wniosków o wpis spółek do rejestru,
2. dokonywanie wymaganych przepisami
opłat,
3. prowadzenie korespondencji dotyczącej
postępowania.

Konieczność uproszczenia i przyspieszenia
procesu rejestracji wymagała wprowadzenia
standardowych
wzorców
umów,
które
ograniczały się do najważniejszych elementów,
z dopuszczeniem w niektórych przypadkach Jako największe zalety systemu S24 wskazuje się:
wyboru wariantów, ściśle jednak określonych
1. uproszczenie procedury rejestracji spółek
we wzorcu. Jakakolwiek ingerencja w jego treść
(prosty wzorzec umowy, formularz, który
pozostawać miała niemożliwa. Wspomniane
wskazuje na błędy i nie pozwala na
rozwiązanie argumentowano faktem, że jest to
rozpoczęcie dalszych etapów procedury),
konieczne dla uzyskania sprawności procesu
2. przyspieszenie
procedury
rejestracji
rejestracji, a ponadto, rozbudowana forma
spółek (z uwagi na wspomniany wcześniej
umowy spółki jest używana stosukowo rzadko,
instrukcyjny termin przewidziany dla
powszechnie zawiera się bowiem umowy
rozpatrzenia wniosku o wpis, wynoszący
o typowej, prostej treści.
jeden dzień od daty jego wpływu),
Wprowadzony tryb miał w założeniu
3. obniżenie kosztów rejestracji spółek
charakter alternatywny względem tradycyjnego.
(obniżenie opłaty sądowej o połowę oraz
Osoby
zainteresowane
zatem
bardziej
uchylenie formy aktu notarialnego dla
rozbudowanymi, niestandardowymi zapisami,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
mogły nadal zawiązać i zarejestrować spółkę
skutkujące brakiem konieczności zapłaty
w sposób dotychczasowy.
wynagrodzenia notariusza).
Na
potrzeby
internetowego
trybu
wprowadzono tzw. e-konto, którego założenie
stanowić miało warunek wstępny dla dalszych
czynności.
Do
podstawowych
danych
identyfikujących osobę zamierzającą dokonać
rejestracji spółki zaliczono nazwę użytkownika,
obecnie zastąpioną adresem e-mail, oraz

2.

Procedura

Utworzenie indywidualnego e-konta na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
(adres: https://ekrs.ms.gov.pl/) jest pierwszą
czynnością dokonywaną w związku z rejestracją
spółki. W tym celu użytkownik podaje swoje

6 Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
288) przesunięto wejście w życie omawianych zmian na 1 marca 2021 r.
7 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 4).
8 Pozostałe wnioski oddalono (6,78%), zwrócono (7,10%), odrzucono (0,03%), umorzono (0,21%) albo załatwiono
w inny sposób (5,07%).

dane (imię, nazwisko i adres e-mail). Niezbędnym
warunkiem jest również ustalenie hasła dla celów
logowania. Następnie na podany adres e-mail
przesyłany jest kod weryfikacyjny służący do
aktywacji konta. Dla skutecznego dokonania
rejestracji spółki potrzebne jest posiadanie
podobnego konta przez każdą osobę pozostającą
w jej strukturze, czyli przez wszystkich wspólników
i członków organów.

na wypełnieniu odpowiednich pól lub wybraniu
odpowiednich wariantów. Cały proces podzielony
jest na etapy, kolejne dokumenty udostępniane są
po poprawnym wypełnieniu poprzednich.
Dla potrzeb zweryfikowania wprowadzonych
przez użytkownika danych system S24
zintegrowany został z różnego rodzaju
ewidencjami,
rejestrami,
słownikami,
czy
klasyfikacjami. W zakresie identyfikacji osób
fizycznych system teleinformatyczny korzysta
z rejestru Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), osób
prawnych natomiast – z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS). Podobnie, w zakresie wyboru
miejscowości (np. na potrzeby wskazania adresu
siedziby), korzysta ze słownika TERYT (Krajowy
Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
– rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju,
który jest prowadzony przez Główny Urząd
Statystyczny). W przypadku natomiast przedmiotu
działalności posługuje się Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD 2007).

Następnie, w przypadku nieposiadania
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego
lub profilu zaufanego ePUAP, należy dokonać
aktywacji podpisu profilem MS, stanowiącym
rodzaj podpisu elektronicznego. Podpis profilem
MS będzie, wobec niedostępności pozostałych
sposobów uwierzytelniania, wykorzystywany
do podpisywania wszystkich dokumentów
związanych z rejestracją spółki. W tym celu
użytkownik powinien umieścić w odpowiednich
polach formularza swoje imiona, nazwisko, miejsce
urodzenia, identyfikator (numer Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
<PESEL> lub serię i numer paszportu) oraz adres
Po wypełnieniu dokumentów i wniosków
korespondencyjny.
powinny one zostać udostępnione pozostałym
W dalszej kolejności przystąpić można osobom do podpisania. System teleinformatyczny
do etapu zasadniczego, w którym sporządzone automatycznie wskazuje, kto spośród wpisanych
zostaną dokumenty stanowiące podstawę wpisu uprzednio osób powinien podpisać poszczególne
spółki do rejestru, jak również sam wniosek o wpis dokumenty i wnioski. Celem złożenia podpisu
wraz z wymaganymi formularzami dodatkowymi. określona osoba powinna zalogować się na swoje
Do każdego z typów spółek przypisane są inne konto, następnie otworzyć udostępnioną sprawę,
rodzaje dokumentów i wniosku, stosownie do a w jej ramach poszczególne dokumenty i złożyć
wymagane podpisy.
odpowiednich regulacji przepisów prawa.
Przykładowo, dla spółki
odpowiedzialnością są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

z

ograniczoną

umowa spółki,
oświadczenie o wniesieniu kapitału,
lista wspólników,
oświadczenie o udzielonym
pełnomocnictwie do złożenia wniosku,
uchwała w sprawie prokury,
uchwała pełnomocnictwa do umowy,
pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki,
wniosek wraz z formularzami dodatkowymi.

Wszystkie dokumenty oraz wnioski
są generowane automatycznie przez system
teleinformatyczny. Aktywność użytkownika polega

Całość procedury kończy się opłaceniem
wniosku przy użyciu wybranego przez użytkownika
elektronicznego serwisu banku, który obsługuje
jego rachunek oraz wysłaniem wniosku do sądu.
Po wpisaniu spółki do rejestru, dane
objęte treścią wpisu są przekazywane drogą
elektroniczną
do
urzędowych
rejestrów
(Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej
Ewidencji Podatników <CRP_KEP> i Krajowego
Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki
Narodowej <REGON>, oraz, za pośrednictwem
CRP_KEP, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
W konsekwencji, Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP) i REGON nadawane są bez konieczności

składania odrębnych wniosków czy zgłoszeń.
Konieczne jest natomiast dokonanie wszelkich
zgłoszeń uzupełniających.

3.
Problem funkcjonującej obecnie
możliwości składania wniosków o wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego
w formie elektronicznej
Niezależnie
od
wyżej
opisanego,
szczególnego trybu rejestracji niektórych spółek
prawa handlowego, tzw. S24, w ostatnim czasie
wprowadzono inne zmiany procesu rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym, o szerszym
zasięgu. W wyniku wprowadzenia tych zmian,
obecnie wszystkie wnioski o wpis podmiotu do
Krajowego Rejestru Sądowego (w tym również
stowarzyszenia podlegającego wpisowi do
rejestru oraz fundacji) mogą być składane drogą
elektroniczną. Powinny wówczas zostać opatrzone
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.
Na marginesie należy wskazać, że projekty
rządowe w związku z regulacją europejską,
zakładają dalsze przekształcenia procesu
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
kładące nacisk zwłaszcza na upowszechnienie
formy elektronicznej składania wniosków, która
docelowo miałaby zupełnie zastąpić tradycyjną
formę papierową.
Sukcesywnie wchodząca w życie nowelizacja
dokonywana przede wszystkim na mocy ustawy9
z 26 stycznia 2018 r., zakłada m. in. pełną
informatyzację procesu rejestracji w KRS
od 1 marca 2020 r.10 Nowelizacja zaś prawa
o notariacie, utworzyła Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,
umożliwiające
gromadzenie
w
formie
elektronicznej wypisów aktów notarialnych,
które zawierają w swej treści dane stanowiące
podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych
podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców
KRS. Wypada jednak podkreślić, że projekty te

Problemy elektronicznej
rejestracji ngo's

Nie określa prostego
wzorca statutu.

Nie obniża kosztów
rejestracji.

Skraca czas
wyłącznie
w odniesieniu
do elektronicznej
korespondencji.

Nie przewiduje
formularza,
wskazującego błędy
i nie pozwalającego
przejść dalej.
Dokumenty
tworzone w formie
tradycyjnej i jedynie
przesyłane
elektronicznie.

9
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 398).
10
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 288) przesunięto wejście w życie omawianych zmian na 1 marca 2021 r.

nie zakładają jednak likwidacji trybu S24, lecz
„przenoszą” tryb tradycyjny w formę elektroniczną.
Jakkolwiek możliwość elektronicznej
rejestracji organizacji pozarządowych w wersji
obecnie obowiązującej (przewidującej możliwość
uwierzytelnienia również za pomocą podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu
osobistego) oraz zapowiadanej w projektach
rządowych, stanowi krok w dobrym kierunku,
to nie przyczynia się jednak do uproszczenia,
przyspieszenia oraz ograniczenia kosztów
zakładania stowarzyszeń podlegających wpisowi
do rejestru i fundacji, w szczególności bowiem:
1. nie określa prostego wzorca statutu, ani nie
przewiduje formularza, który wskazywałby na
błędy i nie pozwalał na rozpoczęcie dalszych
etapów procedury, dokumenty tworzone są
w formie tradycyjnej i jedynie przesyłane drogą
elektroniczną,
2. nie powoduje znacznego przyspieszenia
procedury rejestracji, bowiem zmiana polega
wyłącznie na tym, że przesłanie wniosku
o wpis jak i odpowiedź sądu następuje drogą
elektroniczną. W pozostałych aspektach
procedura pozostaje bez zmian.
3. nie obniża w stopniu znaczącym kosztów
rejestracji - nie powoduje uchylenia formy
aktu notarialnego dla statutu fundacji,
co
powoduje
konieczność
zapłaty
wynagrodzenia notariusza oraz nie wprowadza
obniżenia opłat sądowych za rejestrację.

03

PROPONOWANE ZMIANY
1.

Proponowana procedura rejestracji platforma Ministerstwa Sprawiedliwości (adres:
stowarzyszeń podlegających wpisowi https://ekrs.ms.gov.pl/), opisana w poprzedniej
do rejestru oraz fundacji w trybie S24 części raportu. W tym celu proponuje się

stworzenie
dodatkowych
elektronicznych
wniosków, obejmujących odpowiednio rejestrację
stowarzyszenia podlegającego wpisowi do
rejestru oraz fundacji. Ich obsługa mogłaby się
odbywać przy użyciu również istniejącego obecnie
indywidualnego e-konta, względnie odpowiednio
zmodyfikowanego.

W związku z zasygnalizowanymi w niniejszym
raporcie ograniczeniami i problemami związanymi
z rejestracją organizacji pozarządowych, zasadne
jest wprowadzenie zmian w tym procesie,
umożliwiających rejestrację w trybie zbliżonym
do obecnie działającego mechanizmu rejestracji
spółek – S24. Dla celów rejestracji stowarzyszeń
W dalszej kolejności konieczne byłoby
podlegających wpisowi do rejestru oraz fundacji stworzenie szeregu formularzy, analogicznych
mogłaby
zostać
wykorzystana
istniejąca do obecnie występujących, których uzupełnienie

Procedura rejestracji w trybie NGO24
Rejestracja na istniejącej
platformie dla trybu S24

Utworzenie indywidualnego
e-konta

Wypełnienie elektronicznych
formularzy, prowadzących do
powstania dokumentów
stanowiących podstawę wpisu
oraz wniosku o rejestrację

Podpisanie dokumentów
stanowiących podstawę
wpisu oraz wniosków
przez uprawnione,
wskazane przez system
teleinformatyczny osoby

Opłacenie wniosku przy
użyciu wybranego przez
użytkownika elektronicznego
serwisu banku

Wysłanie wniosku do sądu

Po wpisaniu dane objęte
treścią wpisu przekazywane
drogą elektroniczną do
urzędowych rejestrów

NIP i REGON
nadawane bez konieczności
składania odrębnych
wniosków czy zgłoszeń

przez użytkownika prowadziłoby do powstania
dokumentów stanowiących podstawę wpisu oraz
samego wniosku o rejestrację.

7.

W przypadku stowarzyszenia powinny to być:
1. statut stowarzyszenia,
2. uchwała o powołaniu stowarzyszenia,
3. uchwała o wyborze komitetu założycielskiego
lub władz stowarzyszenia,
4. protokół z posiedzenia założycielskiego,
5. lista założycieli,
6. oświadczenie o udzielonym pełnomocnictwie
do złożenia wniosku,
7. wniosek wraz z formularzami dodatkowymi.
Natomiast w odniesieniu do fundacji konieczne
byłoby stworzenie:
1.
2.
3.
4.

statutu fundacji,
oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
uchwały o wyborze władz fundacji,
oświadczenia o udzielonym pełnomocnictwie
do złożenia wniosku,
5. wniosku wraz z formularzami dodatkowymi.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją,
sposób reprezentowania stowarzyszenia,
w szczególności sposób zaciągania
zobowiązań majątkowych, a także warunki
ważności uchwał władz stowarzyszenia,
sposób uzyskiwania środków finansowych
oraz ustanawiania składek członkowskich,
zasady dokonywania zmian statutu,
sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
czas trwania stowarzyszenia,
organ sprawujący nadzór nad stowarzyszeniem,
informację czy stowarzyszenie może ubiegać
się o status pożytku publicznego,
informację czy stowarzyszenie będzie mogło
prowadzi
działalność gospodarczą.

Wskazać należy, że elementy treści statutu
określone wyżej w pkt 11 – 14 nie wynikają wprost
z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach, jednakże
podlegają one rejestracji i z tego względu
zasadnym jest umieszczenie ich w statucie
stowarzyszenia.

Sprawą kluczową byłoby opracowanie
W przypadku fundacji przykładowa treść
wzorców statutów stowarzyszenia podlegającego
wpisowi do rejestru oraz fundacji, jako dokumentów powinna obejmować przynajmniej:
ustrojowych określających zasady funkcjonowania
1. nazwę fundacji,
tych podmiotów. Wzorce takie mogłyby zostać
2. siedzibę fundacji,
stworzone w konwencji analogicznej do przyjętej w
3. majątek fundacji,
przypadku spółek, czyli powinny przede wszystkim
4. cele fundacji,
zawierać minimalną, niezbędną dla powodzenia
5. zasady, formy i zakres działalności fundacji,
rejestracji treść, z niekiedy dopuszczalnym
6. ustanowienie zarządu fundacji,
wyborem wariantów.
7. uprawnienia zarządu fundacji i jego członków,
a w tym sposób reprezentacji i zaciągania
W przypadku stowarzyszeń podlegających
zobowiązań,
wpisowi do rejestru przykładowa treść powinna
8. czas trwania fundacji,
obejmować przynajmniej:
9. organ sprawujący nadzór nad fundacją,
1. nazwę stowarzyszenia,
10. informację czy fundacja może ubiegać się
2. siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania,
o status pożytku publicznego,
3. cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji,
11. informację czy fundacja będzie mogła
4. sposób nabywania i utraty członkostwa,
prowadzić działalność gospodarczą.
przyczyny utraty członkostwa oraz prawa
i obowiązki członków,
Wskazać należy, że elementy treści statutu
5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania
ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich określone wyżej w pkt 8 - 11 nie wynikają wprost
z art. 5 ustawy o fundacjach, jednakże podlegają
kompetencje,
6. zapis dotyczący możliwości otrzymywania one rejestracji i z tego względu zasadnym jest
przez członków zarządu wynagrodzenia umieszczenie ich w statucie fundacji.

W obliczu prowadzenia działalności
gospodarczej przez wiele dotychczas istniejących
stowarzyszeń podlegających wpisowi do rejestru
oraz fundacji, zasadne byłoby uzupełnienie
elektronicznych formularzy o odpowiednie zapisy
umożliwiające podjęcie takiej działalności, tj.
w szczególności o informację o prowadzeniu
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej,
o dniu kończącym rok obrotowy, o przedmiocie
działalności
gospodarczej,
numerze
identyfikacyjnym REGON i numerze NIP.
Po podpisaniu dokumentów stanowiących
podstawę wpisu oraz wniosków przez uprawnione,
wskazane przez system teleinformatyczny
osoby,
następowałby
proces
opłacenia
(w przypadku fundacji) wniosku przy użyciu
wybranego przez użytkownika elektronicznego
serwisu banku, który obsługuje jego rachunek oraz
(w przypadku obu rodzajów podmiotów) wysłania
wniosku do sądu.
Znacznym ułatwieniem mogłoby być
również wprowadzenie możliwości zapisywania
częściowo uzupełnionych formularzy, po to aby
powrócić do ich uzupełnienia w pozostałej części,
w przyszłości. Czasami zdarza się bowiem, że
dopiero po rozpoczęciu procesu rejestracji, w jego
trakcie, okazuje się, że osoba nie posiada jeszcze
określonej istotnej informacji czy dokumentu.
Przerywanie i konieczność rozpoczynania całego
procesu od nowa, jest czasochłonne i uciążliwe.

2.

Konieczność zmian w obowiązujących
przepisach

Wprowadzenie wyżej opisanych rozwiązań
wymagałoby
modyfikacji
obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawy
o fundacjach oraz Prawa o stowarzyszeniach.
Po pierwsze zmiany należy wprowadzić
w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, aby
ustawa ta odsyłała do rozporządzeń, w których
zostanie określony sposób i tryb złożenia wniosku
o wpis stowarzyszenia i fundacji w trybie tzw. NGO
24 oraz zagwarantowała szybkość postępowania
przy wykorzystaniu procedury tzw. NGO 24.
Wprowadzenie proponowanej regulacji będzie
wymagało także przygotowania stosownych
rozporządzeń, które będą mogły być wzorowane
na rozporządzeniu dotyczącym rejestracji spółek
przy wykorzystaniu wzorca umowy. W zależności
od przyjętej techniki prawodawczej, delegacje do
wydania tychże rozporządzeń, można by zawrzeć
także w ustawie o fundacjach lub w ustawie –
Prawo o stowarzyszeniach.
Po drugie, zmiany należy wprowadzić
również w ustawie o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych, gdyż obecnie jedną z barier
przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń są koszty z
tym związane. Zasadnym jest zatem, aby podjąć
działania zmierzające do wyeliminowania tej
bariery, również na poziomie kosztów sądowych
rejestracji. Istotne jest, by wnioski o rejestrację
wpisu stowarzyszenia oraz fundacji były wolne od
opłat.

Korespondencja zwrotna z sądu mogłaby
trafiać na konto użytkownika, który odczytywałby
ją w tożsamy sposób jak w przypadku rejestracji
spółek, czyli pobierając plik z odpowiedniego
miejsca
w
systemie
teleinformatycznym,
Trzecim aktem prawnym, który wymaga
a następnie otwierając go przy pomocy jednego
zmiany jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach.
z programów służących do weryfikacji podpisu
Konieczne jest w pierwszej kolejności,
elektronicznego.
aby
zapewnić
sprawność
postępowania
Po wpisaniu stowarzyszenia podlegającego i doprowadzić do praktycznej możliwości realizacji
wpisowi do rejestru oraz fundacji, dane postulatu rejestracji stowarzyszenia w ciągu 24
objęte treścią wpisu przekazywane byłyby, jak godzin od złożenia wniosku o wpis, toteż zmiany
w przypadku spółek, drogą elektroniczną do wymagają przepisy dotyczące badania zgodności
urzędowych rejestrów. W konsekwencji, Numer z prawem statutu stowarzyszenia. Treść formularzy
Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON nadawane powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby
byłyby organizacjom bez konieczności składania badanie wniosku o wpis w zakresie zgodności
odrębnych wniosków czy zgłoszeń.
statutu z prawem było zbędne. Innymi słowy

należy wyeliminować możliwość stworzenia, za
pomocą wzorca udostępnianego w systemie
teleinformatycznym,
statutu
niezgodnego
z przepisami prawa.
Po czwarte w przepisach ustawy
o fundacjach należy wprowadzić zmiany
redukujące zawiłość procesu zakładania fundacji
oraz zmniejszające jego koszty związane
z wymogiem zachowania formy aktu notarialnego.
3.

Tryb wprowadzenia zmian

Wprowadzenie projektu nazywanego
roboczo w niniejszym raporcie NGO 24, tj. rejestracji
stowarzyszeń i fundacji w sposób wzorowany na
funkcjonującej już obecnie i dobrze sprawdzającej
się platformie S24 służącej do rejestracji spółek
prawa handlowego, wymaga dostosowania
obecnie obowiązujących przepisów prawnych.
Przygotowując stosowne nowelizacje należy
oprzeć się na regulacji wprowadzającej platformę
S24 i zastosować ją odpowiednio do stowarzyszeń
i fundacji.
Rejestrację spółek w trybie S24
wprowadzono Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 1 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
531). Ustawa ta wskazała wyraźnie jakich zmian
należy dokonać w Kodeksie spółek handlowych,
Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Ustawie
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Podobny akt prawny nowelizujący obowiązujące
przepisy w sposób zaproponowany w niniejszym
raporcie będzie należało wydać, aby uruchomić
projekt NGO 24. Idąc za przykładem rozwiązań
przyjętych przy wprowadzaniu systemu S24,
wprowadzane zmiany powinny umożliwiać
prowadzenie całości spraw dotyczących wpisów
(aktualizacji, zmian) do Krajowego Rejestru
Sądowego, nie ograniczając się jedynie do
procedury rejestracji podmiotu.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując, należy podkreślić, że
obecna regulacja dotycząca tworzenia i rejestracji
stowarzyszeń oraz fundacji jest niedoskonała.
Proces tworzenia organizacji pozarządowych
jest długotrwały, obciążony znacznymi kosztami
i skomplikowany. Problem ten jest dostrzegany
zarówno przez podmioty zajmujące się tworzeniem
i funkcjonowaniem tych organizacji, jak również
przez stronę rządową11. Istnieje zatem potrzeba
wprowadzenia zmian. Wzorem, na którym
należy się oprzeć, modyfikując obecną regulację
dotyczącą tworzenia i rejestracji stowarzyszeń
i fundacji, jest platforma S24, znajdująca
zastosowanie w przypadku spółek. Co istotne,
platforma S24 nie jest jedynie projektem, lecz realnie

działającym mechanizmem, który sprawdził się
w praktyce.
Sygnalizowane w niniejszym raporcie
zmiany doprowadziłyby do pożądanych modyfikacji
w zakresie tworzenia i rejestracji organizacji
pozarządowych. Przede wszystkim, proces ten
stałby się znacznie łatwiejszy. Potencjalni założycieli
mogliby sami tworzyć wszystkie potrzebne
dokumenty, posługując się udostępnianymi
elektronicznie formularzami. Formularze byłyby
skonstruowane w taki sposób, aby w możliwie
największym zakresie wyeliminować możliwość
błędnego ich wypełniania, a także zapewnić
powrót do rozpoczętej w przeszłości i przerwanej

KRÓTSZY
CZAS

Zalety

MNIEJ
FORMALIZMU

PROCEDURY NGO24

MNIEJSZE
KOSZTY

11 Por. np. http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/zespol-ii

• Uproszczenie procedury
• Krótsze terminy instruktażowe, motywujące
sądy do szybszego procedowania

• Tworzenie potrzebnych dokumentów, poprzez
udostępniane elektronicznie formularze
• Formularze eliminujące popełnianie błędów
i zapewniające powrót do rozpoczętej już
procedury rejestracji
• NIP i REGON nadawane bez konieczności
składania odrębnych wniosków czy zgłoszeń
• Brak potrzeby redagowania statutu
• Wnioski i oświadczenia w formie elektronicznej

• Zwolnienie fundacji z kosztów rejestracji
• Zwolnienie fundacji z wymogów aktu
notarialnego
• Brak kosztów związanych z przygotowaniem
statutu i wniosków

procedury rejestracji. Skróceniu uległby czas
tworzenia Organizacji NGO.
W pierwszej kolejności, ze względu
na samo uproszczenie procedury, o którym
pisano wyżej, oraz ze względu na ograniczenie
możliwości złożenia błędnych, nieprawidłowo lub
niepełnie wypełnionych formularzy. Natomiast
w drugiej kolejności, ze względu na wprowadzenie
krótszych terminów instruktażowych, które
motywowałyby sądy rejestrowe do szybszego
procedowania. Ograniczeniu uległyby także koszty
związane z tworzeniem i rejestracją organizacji
pozarządowych, co miałoby znaczenie zwłaszcza
w przypadku fundacji.
Z powyższych względów propozycję zmian
opisaną w raporcie należy uznać za potrzebną
i uzasadnioną.

Różnice pomiędzy obecnym
i postulowanym trybem
Obecny tryb rejestracji

Formalizm:
Akt notarialny,
skomplikowane formularze
Czas:
Od miesiąca do pół roku
Koszty:
Od 1700 zł do 2423 zł
Pomoc:
Płatni profesjonaliści

Tryb NGO24
Formalizm:
Brak aktu notarialnego,
statut i formularze w
formie elektroniczej
W swojej dotychczasowej działalności Fundacja
Czas: innymi następujące projekty:
zrealizowała między
1 dzień
1. Kampania edukacyjna “Bezpieczny Senior”

– adresowana do osób w wieku emerytalnym, będący
odpowiedziąKoszty:
na coraz powszechniejsze zjawisko
0
zł
oszustwa i wykorzystywaniu nieświadomości prawnej
osób starszych. Fundacja w latach 2016 - 2019 r.
Pomoc:
zorganizowała
na terenie wybranych miast Dolnego
Śląska cykl szkoleń
orazwzory
akcję statutów
informacyjną, których
Darmowe
celem było wskazanie
źródeł potencjalnych zagrożeń
i dokumentów
oraz metod ich przeciwdziałania.

2. Topacz Miasto Dzieci to edukacyjno-społeczna

symulacja, która na przykładzie mikrospołeczeństwa
zapoznawała najmłodszych z podstawowymi
zasadami
ekonomii
i
funkcjonowania
we
współczesnym świecie. Dzieci dostały możliwość
zarabiania własnych pieniędzy i zarządzania
nimi. Poprzez zabawę poznawały różne profesje
i zawody, uczyły się pracy zespołowej, spędzały

czas wolny na zabawie i grach sportowych a poprzez wybór władz „Miasta Dzieci” uczyły się także
funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. W projekcie realizowanym w lipcu 2015 roku, wzięło udział ok.
1 500 dzieci.

3. „Baw się, rozwijaj, wspieraj” to projekt skierowany do dzieci pochodzących z rodzinnej pieczy zastępczej,

które w ramach cotygodniowych, zorganizowanych zajęć z wolontariuszami Fundacji mogły uczestniczyć w
bezpłatnych warsztatach rozwojowych, oraz atrakcyjnie spędzić swój czas wolny. W ramach projektu zorganizowano
także m. in. wyjście do kina, ZOO, centrum nauki, parku linowego, odbył się wspólny rejs uczestników programu
statkiem po Odrze. Finałem projektu była impreza integracyjna na świeżym powietrzu z udziałem opiekunów.
Uczestnikom warsztatów zostały wręczone medale, dyplomy oraz nagrody. Wydarzenie miało charakter otwarty,
dzięki czemu włączono w nasze działania szerszą społeczność lokalną jednocześnie promując rodzinną formę
pieczy zastępczej. Grupa warsztatowa w czasie wakacji 2018 liczyła 15 dzieci w wieku 10 - 12 lat z Wrocławia.
Finałowe wydarzenie zgromadziło około 50 osób.

4. Ojcowie Naszej Niepodległości to projekt edukacyjny w ramach którego Fundacja przygotowała dla każdej

szkoły podstawowej z terenu województwa dolnośląskiego pakiet edukacyjny zawierający liczne scenariusze lekcji
historii oraz gry edukacyjne, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. Razem wysłano 800
paczek. Przygotowane przez Fundację materiały pomogły nauczycielom w prowadzeniu zajęć i przysłużyły się do
zwiększenia wiedzy uczniów na temat bohaterów tamtych wydarzeń a także przybliżyły historię i ducha tamtego
okresu. W ramach projektu przygotowano także pakiety multimedialne i uruchomiono specjalną stronę internetową.
Projekt był realizowany w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

5. Wrocławski Salon Polityczny to cykl otwartych spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający

na celu animowanie debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski i regionu. Zagadnienia
poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi prezentowane są zawsze w perspektywie długoterminowej. W
roku 2019 Fundacja rozszerzyła projekt także na stolicę, inaugurując tym samym Warszawski Salon Polityczny.
Jest on miejscem spotkań obecnych z przyszłymi liderami życia społecznego, politycznego i biznesowego w naszym
kraju, w trakcie którego toczą się dyskusje na temat przyszłości Polski, do czego szczególnie zachęca setna rocznica
odzyskania niepodległości.

Ponadto Fundacja dwukrotnie współorganizowała Kongres Młodego Samorządu w Dusznikach Zdrój, gromadzący
osoby młodego pokolenia związane z tematyką samorządu terytorialnego. Fundacja była także partnerem projektu
„Akademia Liderów Rzeczpospolitej” oferującego bezpłatne szkolenia m.in. z zakresu przywództwa, komunikacji
medialnej i zarządzania projektami dla osób do 30. roku życia oraz partnerem I. Wrocławskiego Balu Niepodległości
który odbył się 11 listopada 2017 r. gromadząc tłumnie środowiska patriotyczne z regionu i kraju. Patronatem Fundacji
został także objęty Kongres Liderów Rzeczypospolitej. Przedstawiciele Fundacji występowali w roli komentatorów
i ekspertów na sympozjach oraz debatach akademickich.

