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Wniosek o odstąpienie od pobierania opłat sądowych za zgłaszane przez stowarzyszenia zmiany do 

KRS 

Szanowny Panie Prezesie, 

w imieniu organizacji pozarządowych, objętych właściwością miejscową XIII Wydziału 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 

wnosimy o odstąpienie od pobierania opłat sądowych za zgłaszane przez stowarzyszenia 

nieprowadzące działalności gospodarczej zmiany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

UZASADNIENIE: 

Realizując konstytucyjną wolność zrzeszania się wynikającą z art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z 1997 roku w nawiązaniu do art. 17 ust. 4 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, postępowanie 

w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego 

Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych. Przepis ten w sposób niebudzący wątpliwości 

wprowadza zasadę bezpłatności postępowania o wpis stowarzyszenia do KRS, jako wyraz wolności i 

praw politycznych zawartych w ustawie zasadniczej.  

 

 



 

 

Uznajemy, że zgłaszanie zmian do w/w rejestru jest w swojej istocie postępowaniem w sprawach o 

wpis stowarzyszenia i powinno być wolne od opłat sądowych. Art. 20 ust. 4 Ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym mówiący iż „Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie” także wskazuje na 

szerokie rozumienie tego pojęcia.  

Skoro bez wątpienia art. 17 ust.4 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach kreuje zasadę bezpłatności samego 

postępowania o wpis do KRS, to należy ją zastosować do postępowania w sprawie o zmianę wpisu. Na 

ten tok rozumowania wskazuje także art. 21 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który w zdaniu drugim 

stwierdza, iż „W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio 

zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia”, a więc także zasada niepobierania opłat. 

Skoro więc ta konkretna odnosząca się do statutu zmiana podlega tej zasadzie, podobnie inne zmiany 

wpisu do Rejestru powinny.  

Podobnie wydaje się wskazywać literatura. W komentarzu "Stowarzyszenia i fundacje" P. Suski 

wskazuje m.in. "... zwolnienie to dotyczy wszystkich spraw o wpis w rejestrze stowarzyszeń, a więc nie 

tylko wniosku o zarejestrowanie ..." (por. ww. tytuł, Warszawa 2008, s. 135). 

W końcu należy podnieść, że zgodnie z art. 58 wolność zrzeszania się należy do sfery praw człowieka 

zaś ustawa prawo o stowarzyszeniach jest jedynie organizacją sposobu realizacji tej wolności. Co za 

tym idzie należy pamiętać, że w razie wątpliwości w kwestiach związanych z realizacją takiej wolności 

powinno się rozstrzygać je na rzecz wolności zgodnie z zasadą wykładni in dubio pro liberate. Z 

pewnością kwestia odpłatności realizowaniu obowiązków narzuconych na stowarzyszenie przez ustawę 

jest kwestią którą można rozpatrywać w świetle ograniczeń w realizacji wolności zrzeszania się. Co za 

tym idzie w przypadku wątpliwości powinna być wybrana interpretacja przychylna stowarzyszeniom. 

Mając na uwadze powyższe, praktykę niepobierania opłat w tej sprawie w niektórych Sądach (np. w 

Warszawie i Krakowie),  działalność pożytku publicznego stowarzyszeń, a w szczególności ich misję, 

cele i tworzony przez nie kapitał społeczny oraz konstytucyjną wolność zrzeszania się oraz fakt, że 

stowarzyszenia nie są nastawione na zysk, a wszelkie środki, które znajdują się w ich dyspozycji są 

przeznaczane na realizację celów statutowych, wnioskujemy jak powyżej.  

 


