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Stowarzyszenie
Materiały informacyjne, opracował Łukasz Kot

CO TO JEST STOWARZYSZENIE?
Dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Jest powoływane przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych
spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

KTO MOŻE TWORZYĆ ORAZ NALEŻEĆ DO STOWARZYSZENIA?
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą
należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego (możliwość udziału
w głosowaniu i oddania głosu oraz prawo do kandydowania), z tym że w składzie zarządu
stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń
według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni
wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się
w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy
niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do
stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy
(Prawo o stowarzyszeniach) nie stanowi inaczej.
Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut
stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.
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Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
 nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji
 teren działania i siedzibę stowarzyszenia
 cele i sposoby ich realizacji
 sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki
członków
 władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich
kompetencje
 możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją
 sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań
majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia
 sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich
 zasady dokonywania zmian statutu
 sposób rozwiązania się stowarzyszenia
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie
określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania
członków.
Stowarzyszenie jest zobowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem,
listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz
własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i
członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele
zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

FINANSOWANIE STOWARZYSZENIA
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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NADZÓR NAD STOWARZYSZENIEM
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
 wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad
działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi
stowarzyszeniami niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności
ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Źródło: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
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