Rejestracja organizacji
związkowej
przewodnik

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych

Podstawy
prawne

Rozdział II „Tworzenie związków zawodowych”
art. 12-18
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego

KROK I – ZEBRANIE ZAŁOŻYCIESLKIE

Etapy
powołania

Co najmniej 10 osób uprawnionych do
założenia organizacji związkowej
KROK II – WYŁONIENIE PROWADZĄCEGO
ORAZ SEKRETARZA ZEBRANIA

KROK III – OPRACOWANIE STATUTU ORGANIZACJI I JEGO PRZYJĘCIE W FORMIEUCHWAŁY
Art. 13.
Statut związku zawodowego określa w szczególności:
1) nazwę związku,
2) siedzibę związku,
3) terytorialny i podmiotowy zakres działania,

Etapy
powołania

4) cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,
5) zasady nabywania i utraty członkostwa,
6) prawa i obowiązki członków,
7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku
mają osobowość prawną,
8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu związku,
9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,
10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich,
11) zasady uchwalania i zmian statutu,
12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku.

KROK IV – WYBÓR CZŁONKÓW KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
W FORMIE UCHWAŁY

Etapy
powołania

Od 3 do 7 osób wyłonionych spośród zebranych – odpowiedzialnych za
rejestrację organizacji
Dokumenty, które należy stworzyć podczas zebrania:
Statut
Lista obecności
Uchwała w sprawie utworzenia związku
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu
Uchwała w sprawie wyboru komitetu założycielskiego
Protokół zebrania

KROK V – REJESTRACJA ORGANIZACJI W KRAJOWYM REJESTRZE
SĄDOWYM (KRS)

Etapy
powołania

Złożenie wniosku o rejestrację musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni
od dnia powołania związku.
Postępowanie w sprawie rejestracji wolne jest od opłat sądowych
Związek nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania
Druki wniosków o rejestrację:
- KRS-W20 (Wniosek o rejestrację)
- KRS-WF (Założyciele – załącznik)
- do druków należy załączyć oryginały dokumentów utworzonych
podczas zebrania założycielskiego
druki dostępne są na stronie: www.bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

KROK VI – WALNE ZEBRANIE ORGANIZACJI
Po uzyskaniu postanowienia o rejestracji należy zwołać pierwsze
Walne Zebranie organizacji podczas którego dokonujemy:

Etapy
powołania

- uchwalenia niezbędnych dla funkcjonowania organizacji
dokumentów i regulaminów np. Ordynacji wyborczej,
regulaminów działania - Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, uchwalenia programu działania związku oraz budżetu,
a więc dokumentów wynikających ze Statutu i należących do
kompetencji Walnego Zebrania
- wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

KROK VII – ZGŁOSZENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO – REPREZENTANTÓW ORGANIZACJI
ZWIĄZKOWEJ TJ. ZARZĄDU
Członków Zarządu należy zgłosić do KRS
druki niezbędne do zgłoszenia zmian:

Etapy
powołania

- KRS Z20 – wniosek o zmianę
- KRS WK – organy podmiotu
- oryginały uchwał Walnego Zebrania
w sprawie powołania Zarządu
druki dostępne są na stronie: www.bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

