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PROGRAM WARSZTATÓW

1. Statut stowarzyszenia.

2. Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach.

3. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze
w organizacji pozarządowej.

4. Sesja pytań i odpowiedzi.



ZARZĄDZANIE SENIORSKĄ 
ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
SPECYFIKI UTW 

- WYBRANE ZAGADNIENIA -

Nowy Sącz

9 września 2016 



PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

1/ przepisy prawa powszechnego: ustawa prawo
o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
ustawy podatkowe i inne, rozporządzenia,

2/ STATUT,

3/ regulaminy wewnętrzne (kto uchwala
regulaminy?).



STATUT
STATUT – po aktach prawa powszechnie obowiązującego jest 

najważniejszym dokumentem, w oparciu o który podmiot 
organizuje swoją bieżącą działalność !!!

STATUT DOPERCYZOWUJE ZAPISY USTAWOWE, SPOSÓB 
JEGO ZREDAGOWANIA MOŻE BĄDŹ UTRUDNIĆ BĄDŹ 

UŁATWIĆ FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

KTO PODPISUJE STATUT ?



STATUT – cd.

Art. 10. ust. 1 Prawo o stowarzyszeniach wskazuje, że
statut stowarzyszenia powinien określać w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych
stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty
członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;



STATUT – cd.
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich
wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu
wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w
szczególności sposób zaciągania zobowiązań
majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz
stowarzyszenia;



STATUT – cd.

7) sposób uzyskiwania środków
finansowych oraz ustanawiania składek
członkowskich;

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.



NOWELIZACJA USTAWY PRAWO 

O STOWARZYSZENIACH

W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie istotna 

nowelizacja ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

CO SIĘ ZMIENIŁO? 



CO SIĘ ZMIENIŁO?
1/ Wprowadzono możliwość zatrudniania członków zarządu
do czynności wykonywanych w związku z pełnioną funkcją.

2/ Ustalono, że w umowach między stowarzyszeniem
a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie
ma być reprezentowane przez członka organu kontroli
wewnętrznej wskazanego w uchwale tego organu lub
pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania
członków/delegatów



CO SIĘ ZMIENIŁO?
3/ Szczegółowo uregulowano treść statutu stowarzyszenia,
które posiada lub zamierza utworzyć TERENOWE jednostki
organizacyjne.

4/ Ograniczono liczbę osób potrzebnych do założenia
stowarzyszenia z 15 do 7.

5/ Wprost wskazano, że wniosek o zarejestrowanie
stowarzyszenia składa zarząd (a nie jak do tej pory komitet
założycielski). Wniosek podpisują wszyscy członkowie
zarządu.



CO SIĘ ZMIENIŁO?
6/ Uregulowano zasady odpowiedzialności za okres przed
wpisem stowarzyszania do KRS: Za czynności niezbędne do
rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane na
rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego
Rejestru Sądowego członkowie zarządu odpowiadają wobec
osób trzecich solidarnie. Po wpisie do Krajowego Rejestru
Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności
stowarzyszenie odpowiada tak, jak za zaciągnięte przez
siebie.



CO SIĘ ZMIENIŁO?

7/ Wprost przewidziano, że w sprawach o wpis lub
zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej
jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest
wolne od opłat sądowych – dotychczas niektóre sądy
pobierały z tego tytułu opłaty.



CO SIĘ ZMIENIŁO?

8/ Ograniczono udział organu nadzorczego (starosty)
w procedurze rejestracji stowarzyszenia. O wpisie
stowarzyszenia do KRS sąd zawiadamia właściwy
organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie
odpis postanowienia o wpisie, statut
stowarzyszenia, listę założycieli i podjęte uchwały
(poprzednio starosta mógł wnosić swoje uwagi na etapie

procedury rejestracyjnej)



CO SIĘ ZMIENIŁO?

9/ Ograniczono uprawnienia nadzorcze organu nadzoru. Organ
nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń
wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i
postanowieniami statutu. Organ nadzorujący ma prawo w
wyznaczonym terminie żądać:

a) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał
walnego zebrania członków (zebrania delegatów);

b) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Organ
nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie w/w
żądań.



CO SIĘ ZMIENIŁO?

10/ Uszczegółowiono zapisy dotyczące
stowarzyszeń zwykłych (quasi osobowość,
ewidencja, możliwość pozyskiwania dotacji,
przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe).



TERMIN DOSTOSOWANIA STATUTU

20 maja 2018 r. 



FORMY PROWADZENIA 
KSIĘGOWOŚCI PRZEZ UTW 

- WYBRANE ZAGADNIENIA   

TYPY JEDNOSTEK 



PODMIOT PROWADZĄCY KSIĘGOWOŚĆ WG OGÓLNYCH 

ZASAD – BEZ UPROSZCZEŃ 

Każdy podmiot, który dotychczas prowadził księgowość
według ogólnych zasad, bez żadnych uproszczeń, może
pozostać przy tej formie – nie jest w tym zakresie
wymagana żadna formalna uchwała. Innymi słowy jeśli
właściwy organ nie podejmie decyzji o wprowadzeniu
przewidzianych prawem uproszczeń w księgowości, to
podmiot pozostaje przy tej najbardziej rozbudowanej
formie.



JEDNOSTKA MAŁA

Jednostką „małą” może stać się każda organizacja, która za poprzedni rok
obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech
wielkości:
a) 17 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec

roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu,
b) 34 mln zł – w przypadku wartości przychodów netto ze sprzedaży

towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na

pełne etaty.
Aby stać się jednostką „małą” właściwy statutowy organ powinien podjąć w
tym zakresie uchwałę. Jednostki „małe” sporządzają nowe i mocno
uproszczone sprawozdanie finansowe, wg wzoru z załącznika 5 ustawy o
rachunkowości.



JEDNOSTKA MIKRO
Jednostką „mikro” może stać się każda organizacja, która nie prowadzi
działalności gospodarczej lub za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co
najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1,5 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec
roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu,

b) 3 mln zł– w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i
produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty.

Aby stać się jednostką „mikro” właściwy statutowy organ powinien podjąć w
tym zakresie uchwałę. Jednostki „mikro” sporządzają uproszczone
sprawozdanie finansowe, wg wzoru z załącznika 4 ustawy o rachunkowości.



JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZCZONĄ EWIDENCJĘ 

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1/ brak pełnej księgowości – uproszczona ewidencja przychodów i
kosztów;

2/ zwolnienie z obowiązku przygotowywania rocznego sprawozdania
finansowego;

3/ zwolnienie z obowiązku posiadania polityki rachunkowości;

4/ istnieje obowiązek składania corocznej deklaracji CIT-8;

5/ istnieją uzasadnione wątpliwości czy organizacja, która zrezygnowała
z pełnej księgowości na rzecz w/w ewidencji będzie mogła np.
pozyskiwać środki w ramach konkursów publicznych, w których w
najczęściej konieczne jest księgowe wyodrębnienie projektów;



JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZCZONĄ EWIDENCJĘ 

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – cd. 

1/ Uproszoną ewidencję przychodów i kosztów mogą
prowadzić organizacje, które:

a) prowadzą działania w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,

b)nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

c)nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,



JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZCZONĄ EWIDENCJĘ 

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – cd. 

d) osiągają przychody wyłącznie z: 

 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich,
darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z
ofiarności publicznej,

 działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

 tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

 tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od
lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.



JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZCZONĄ EWIDENCJĘ 

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – cd. 

e) w roku poprzedzającym rok wyboru
prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów osiągnęły przychody
wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt d., w
wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.



JEDNOSTKA PROWADZĄCA UPROSZCZONĄ EWIDENCJĘ 

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – cd. 

Aby podmiot mógł prowadzić uproszoną ewidencję
przychodów i kosztów właściwy statutowy organ
powinien podjąć w tym zakresie uchwałę. Jeśli
podmiot zamierzał wprowadzić tę zmianę w 2016
roku, to najpóźniej do 31 stycznia 2016 r. musiał
poinformować o zmianie właściwy urząd skarbowy.



ZATRUDNIENIE W NGO’s

–

stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne 

–

WYBRANE ZAGADNIENIA



WPROWADZENIE

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy 
społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych 

spraw stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników, w tym swoich członków.

(art. 2 ust. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach)



WPROWADZENIE

Świadczenie pracy na rzecz stowarzyszenia może
przybierać różne formy. Stowarzyszenie rejestrowe,
jako podmiot posiadający zdolność do czynności
prawnych, posiada prawo zawierania w swoim
imieniu zarówno umów o pracę, jak i umów
cywilno-prawnych (umów zlecenia, o dzieło,
agencyjnych itp.).



STOSUNEK PRACY
1/ Więź prawna uregulowana przepisami Kodeksu pracy.
2/ Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art.22 k.p). Ze stosunkiem
pracy mamy do czynienia w sytuacji, w której łącznie są określone:
a/ zadania do wykonania,
b/ miejsce wykonania pracy,
c/ czas wykonania pracy,
d/ wynagrodzenie,
e/ oraz jest podporządkowanie (relacja między zwierzchnikiem a
podwładnym).



STOSUNEK PRACY – cd. 

3/ Jeśli pracownik ma określone zadania, wie z czego i przed kim
musi się rozliczyć ze swojej pracy i komu podlega, ma określone,
gdzie i kiedy ma wykonywać dane zadania, to mamy do czynienia z
zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Bardzo ważne jest
to, że właśnie zajście wszystkich powyżej opisanych przesłanek
definiuje tę relację, a nie nazwa umowy, podpisanego dokumentu
(lub nawet jego brak). Oznacza to, że jeśli pracownik wykonuje
pracę w sposób powyżej opisany, a podpisze inny dokument (np.
um. o dzieło lub um. zlecenie), to i tak mamy do czynienia ze
stosunkiem pracy.



UMOWY CYWILNOPRAWNE

1/ Więź prawna uregulowana przepisami kodeksu cywilnego.

2/ Osoba świadcząca pracę nie jest zatem pracownikiem w
rozumieniu kodeksu pracy.

3/ Niepracownicze formy zatrudnienia obecnie są bardzo
popularne z uwagi na istotne obniżenie kosztów pracy oraz
większą swobodę stron w kształtowaniu łączącego je
stosunku prawnego w porównaniu do stosunku pracy.

4/ PRZYKŁADY: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa
agencyjna, umowa akwizycyjna.



STOSUNEK PRACY A STOSUNKI CYWILNOPRAWNE



STOSUNEK PRACY A STOSUNKI CYWILNOPRAWNE



STOSUNEK PRACY A STOSUNKI CYWILNOPRAWNE



SESJA PYTAŃ I 
ODPOWIEDZI



KONTAKT
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ 

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Polish Association of Universities of the Third Age 

ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 0 18 443 57 08

e-mail: federacjautw@interia.eu

www.federacjautw.pl

mailto:federacjautw@interia.eu
http://www.federacjautw.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


