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reprezentowania go w przed-
stawicielstwie (art. 97 ust. 1 pkt 3
usdg). Zanim więc zawrzemy z
przedstawicielstwem jakąkol-
wiek umowę, zajrzyjmy do reje-
stru. Jest on jawny, w razie więc
zawarcia umowy dotyczącej
przedstawicielstwa z osobą,
która nie jest umocowana do
jego reprezentowania, trudno
byłoby się powołać na niewie-
dzę. Plik z listą przedstawi-
cielstw można ściągnąć sobie
ze strony Ministerstwa Gospo-
darki (http://www.mg.gov.pl, za-
kładka „Rejestry”).

Oddział

Przedsiębiorca zagraniczny
może też utworzyć w naszym
kraju oddział. Jego zadania i
kompetencje są szersze niż
przedstawicielstwa. Oddział
może bowiem prowadzić dzia-
łalność gospodarczą – byle nie
wykraczał poza to, co robi jego
macierzysta firma (art. 86 usdg).

Oddział – podobnie jak
przedstawicielstwo – należy za-
rejestrować. Robi to jednak sąd,
a nie – jak w wypadku przedsta-
wicielstwa – minister (art. 88
usdg). Oddziały wpisywane są
bowiem do Krajowego Rejestru
Sądowego. Ten rejestr również
jest jawny. Wniosek o wpis skła-
damy koniecznie na urzędo-
wym formularzu KRS-W10.

Z kim się umawiać, robiąc in-
teresy z oddziałem? Z nim czy
bezpośrednio z zagranicznym
przedsiębiorcą? Otóż ten drugi
ma obowiązek ustanowić osobę
upoważnioną do reprezento-
wania go w oddziale (art. 87
usdg). I to z taką osobą należy

robić interesy. Informacje na
ten temat zainteresowani mogą
znaleźć m.in. w Krajowym Reje-
strze Sądowym.

Służba zdrowia

Co do zasady samodzielny
publiczny zakład opieki zdro-
wotnej utrzymuje się z odpłat-
nych świadczeń zdrowotnych
udzielanych na podstawie
umowy. Wolno mu jednak uzy-
skiwać środki finansowe także z
wydzielonej działalności go-
spodarczej, o ile statut zakładu
przewiduje jej prowadzenie
(art. 54 pkt 3 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej). Nie rodzi to
obowiązku wpisania się do reje-
stru przedsiębiorców. Zakład
opieki zdrowotnej trzeba jed-
nak wpisać do rejestru stowa-
rzyszeń. Wniosek złożyć należy
do sądu rejestrowego na formu-
larzu KRS-W22.

Spółdzielnia

Na tle omówionych do tej po-
ry form prawnych szczególnie
prezentuje się spółdzielnia. Jest
ona bowiem przedsiębiorcą, ty-
le że działalność gospodarczą
prowadzi w interesie swoich
członków (art. 1 prawa spół-
dzielczego). Co ważne, spół-
dzielnia od razu wpisywana jest
przez sąd do rejestru przedsię-
biorców. Obowiązuje tu formu-
larz KRS-W5.

Firmy do rejestru

Podjęcie ubocznej działalno-
ści gospodarczej rodzi pewne
obowiązki dotyczące rejestracji
zmian. Zwróćmy uwagę, że wie-
le spośród omówionych do tej
pory podmiotów figuruje już w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Tyle że nie w rejestrze przedsię-
biorców, a w rejestrze stowarzy-

szeń, innych organizacji spo-
łecznych i zawodowych, funda-
cji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Zgodnie z
przepisami o KRS, gdy podmiot
wpisany do tego ostatniego re-
jestru podejmuje działalność
gospodarczą, podlega obo-
wiązkowi wpisu także do reje-
stru przedsiębiorców. Wyjąt-
kiem jest – oprócz wspomnia-
nego już samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdro-
wotnej – kolumna transportu
sanitarnego.

Jak zarejestrować zmiany?
Nie obejdzie się bez skierowa-
nia odpowiedniego wniosku do
sądu rejestrowego. Wniosko-
dawca musi skorzystać z urzę-
dowego formularza KRS-W9.
Tak jak wszystkie inne druki
obowiązujące w postępowaniu
o umieszczenie danych w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym
można go dostać w sądzie reje-
strowym, można też wydruko-

wać sobie z Internetu, np. ze
strony Ministerstwa Sprawie-
dliwości (www.ms.gov.pl).

Ile kosztuje wpis? Jeśli pod-
miot podlegający obowiązkowi
wpisu do rejestru stowarzyszeń
rozpoczyna działalność gospo-
darczą już w chwili swego po-
wstania, to za wpis do rejestru
stowarzyszeń i rejestru przed-
siębiorców płaci tyle samo, co
spółka kapitałowa czy spół-
dzielnia za wpis do rejestru
przedsiębiorców – czyli 1000 zł.
Nie ma natomiast żadnego
szczególnego przepisu, który
wprowadzałby podobne roz-
wiązanie w odniesieniu do pod-
miotów, które działalność go-
spodarczą zdecydują się rozpo-
cząć później. Przyjąć zatem na-
leży, że podmiot taki zapłaci 500
zł za wpis do rejestru stowarzy-
szeń, a potem jeszcze 1000 zł za
wpis do rejestru przedsiębior-
ców.

Opłata sądowa od wpisu to
nie wszystko. O wpisie trzeba
jeszcze ogłosić w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym. Ogło-
szenie o pierwszym wpisie
kosztuje 500 zł, za wszystkie ko-
lejne płacimy po 250 zł.

Organizacje 
pożytku publicznego

Od kilku lat przedsiębiorcy
stykają się w obrocie z tzw. orga-
nizacjami pożytku publicznego.
Funkcjonują one na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
(DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze
zm.).

Organizacje pożytku publicz-
nego co do zasady nie mogą
prowadzić działalności gospo-
darczej. Wyjątkiem jest taka,
która służy realizacji celów sta-
tutowych i rozmiary której ce-
lom tym odpowiadają. Na cele
statutowe ma również trafiać
cały wypracowany przez organi-
zację dochód.

Co ważne, organizacja pożyt-
ku publicznego nie jest jakąś
odrębną formą działalności. To
raczej swego rodzaju cecha ja-
kiegoś podmiotu aniżeli jego
nazwa. Na tej zasadzie organi-
zacją pożytku publicznego mo-
że zostać fundacja, stowarzy-
szenie itp.

Dowolny podmiot organiza-
cją pożytku publicznego staje
się w momencie ujawnienia tej
okoliczności w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Aby do tego
doszło, musi złożyć odpowied-
ni wniosek. Powinien skorzy-
stać z urzędowego formularza.
O tym, jaki druk będzie po-
trzebny, zależy od konkretnych
okoliczności. Jeśli działalno-
ścią pożytku publicznego zde-
cydujemy się zajmować już na
etapie powoływania takiego
podmiotu, to możemy wypeł-
nić formularz KRS-W20 wraz z
załącznikiem KRS W-OPP. Gdy
później zdecydujemy się pod-
jąć działalność gospodarczą,
konieczny będzie wpis w reje-
strze przedsiębiorców. Jeśli
podmiot ubiegający się o przy-
znanie statusu organizacji po-
żytku publicznego nie podlegał
wcześniej obowiązkowemu
wpisowi do KRS, to wypełnia
formularz KRS-W21.

§ 1
Nazwa stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Handlu Internetowego”.

§ 2
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski.

§ 3
Terenem działalności stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4
Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie handlu internetowego. Stowarzyszenie dąży 
do osiągnięcia tego celu przez wszelkie działania dopuszczone prawem, a zwłaszcza 
przez działalność wydawniczą i reklamową.

§ 5
Władzami stowarzyszenia są:
– walne zebranie członków,
– zarząd,
– komisja rewizyjna.

§ 6
1. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto złoży na piśmie stosowne oświadczenie,
a najbliższe zebranie członków nie wyrazi sprzeciwu uchwałą podjętą zwykłą większością
głosów.
2. Członkostwo traci się wskutek złożenia na ręce zarządu oświadczenia o wystąpieniu 
ze stowarzyszenia albo – w razie dłuższej niż trzymiesięczna zaległości w opłacaniu składek
członkowskich – podjęcia przez zarząd uchwały o wykluczeniu ze stowarzyszenia.

§ 7
1. Zwyczajne walne zebranie członków odbywa się raz w roku, do końca drugiego kwartału.
2. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd przez umieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej stowarzyszenia. Jeśli zebranie nie odbyło się w wymaganym niniejszym
statutem terminie, to uprawnienie do zwołania zebrania przechodzi na komisję rewizyjną.
3. Na żądanie komisji rewizyjnej albo przynajmniej 1/10 liczby członków stowarzyszenia
zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków.

§ 8
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność stowarzyszenia w każdym aspekcie jego
działalności.
2. Komisja rewizyjna składa się z dwóch albo większej liczby członków.
3. Członków komisji rewizyjnej powołuje i odwołuje walne zebranie członków.
4. Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej następuje na najbliższym walnym zebraniu członków
w trybie przewidzianym dla ich powołania.

§ 8
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia i reprezentuje stowarzyszenie, 
w tym zaciąga zobowiązania majątkowe.
2. Zarząd składa się z dwóch albo większej liczby członków. Do dokonania czynności prawnej
w imieniu stowarzyszenia wymagane jest działanie przynajmniej dwóch członków zarządu.
Ważność każdej czynności prawnej zależy od tego, czy powiadomiona o niej komisja rewizyjna
nie wyrazi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od dnia powiadomienia.
3. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez komisję rewizyjną. Komisja
niezwłocznie uzupełnia skład zarządu, jeżeli liczba członków zarządu spadnie poniżej
minimum określonego z ust. 2.

§ 9
1. Uchwały walnego zebrania członków są ważne niezależnie od liczby obecnych członków.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały pozostałych organów stowarzyszenia są ważne, jeżeli obecna jest przynajmniej
połowa ich członków, a wszyscy członkowie organu zostali zawiadomieni o terminie i miejscu
posiedzenia organu.

§ 10
Tryb obrad walnego zgromadzenia członków, jak również tryb pracy zarządu i komisji
rewizyjnej, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§ 11
1. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich oraz z innych
źródeł dozwolonych prawem.
2. Składki członkowskie ustanawiane są uchwałą walnego zebrania członków.

§ 12
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, polega na sprzedaży powierzchni
reklamowych na stronach internetowych stowarzyszenia oraz w materiałach
rozpowszechnianych przez stowarzyszenie wśród jego członków.

§ 13
Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej głosami więcej 
niż połowy członków.

§ 14
Walne zebranie członków może zdecydować o rozwiązaniu stowarzyszenia uchwałą podjętą
głosami więcej niż połowy członków.

>Przykład niezbyt skomplikowanego 
statutu stowarzyszenia
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Fundację 
czy stowarzyszenie 
przed podjęciem
działalności gospodarczej
trzeba wpisać 
do rejestru
przedsiębiorców


