
Zmiany w prawie o stowarzyszeniach oraz w ustawie o fundacjach  

 

Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695): 

Art. 16 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w art. 5 po ust. 

1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 

Prawo o stowarzyszeniach. 

1b. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).". 

Art.  18.   

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)  

w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu: 

"1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie 

dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym 

dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 

stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia. 

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza 

posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym 

ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć 

możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. 

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a-1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 



grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).". 

Dodatkowo warto mieć na uwadze przepisy uchwalanej tzw. Tarczy antykryzysowej 4, która 

wprowadza ważną zmianę dla członków zarządów stowarzyszeń, których kadencja upływa  

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu. 

Zostaje ona przedłużona maksymalnie o 60 dni licząc od odwołania stanów. 

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 

Art. 28. ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 stanowi, że:  

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 

oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: „1f. Jeżeli 

kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie 

wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru 

władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.” 


