
UPRAWNIENIA STAROSTY W RAMACH NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI 

 

Uprawnienia kontrolne starosty wynikają z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1393 z późn. zm.). Organ nadzorujący sprawuje 

nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z 

przepisami prawa i postanowieniami statutu. 

Zgodnie z zapisem zawartym w artykule 25 w/w ustawy, organ nadzorujący po wskazaniu 

uzasadnienia ma prawo w wyznaczonym terminie: 

1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, odpisów uchwał walnego zebrania 

członków (zebrania delegatów),  

2) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. 

Jeśli stowarzyszenie nie dostosuje się do powyższych wymagań, starosta jako organ 

nadzorujący może zwrócić się do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny w wysokości 

jednorazowo nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł. Od grzywny można zwolnić jeżeli po jej 

wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. 

Stowarzyszenie w terminie 7 dni może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.   

W razie stwierdzenia, iż działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza 
postanowienia statutu w sprawach, organ nadzorujący w zależności od rodzaju i stopnia 
stwierdzonych nieprawidłowościach może wystąpić o ich usunięcie w określonym czasie, 
udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie następującego 
środka: 

1) upomnienia wobec władz stowarzyszenia, 
2) uchylenia niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia, 
3) rozwiązania stowarzyszenia, w przypadku gdy jego działalność wskazuje rażące lub 

uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do 
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. 

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jeżeli stowarzyszenie nie posiada 
zarządu zdolnego do działań prawnych, starosta może wnioskować do sądu o ustanowienie 
kuratora dla stowarzyszenia. Wynagrodzenie kuratora będzie pokrywane z majątku 
stowarzyszenia. Kurator ma za zadanie doprowadzić do zwołania w okresie nie dłuższym niż  
6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru 
nowego zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator ma za zadanie reprezentować 
stowarzyszenie w sprawach majątkowych, które wymagają bieżącego załatwienia.  W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej 
inicjatywy, sąd może przedłużyć okres, na jaki został ustanowiony kurator, nie dłużej niż o 6 
miesięcy, jeżeli jego czynności nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu na który 
został powołany. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia  

Starosta może również złożyć wniosek do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia, w przypadku 
gdy: 



1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych 
do jego założenia (poniżej 7 osób), 

2) stowarzyszenie nie posiada przewidywanych w ustawie władz (zarządu i komisji 
rewizyjnej) i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy  (art. 31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 

 

Więcej informacji w sprawie udziela Biuro Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Mielcu w siedzibie Urzędu przy ul. Wyspiańskiego 6, pok. 206, 

tel. (17) 78 00 417, e-mail: natalia.koziol@powiat-mielecki.pl 

 


