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W polskim systemie prawnym jedną z form, w jakich można 
prowadzić sformalizowaną działalność społeczną, jest sto-
warzyszenie. To dobrowolne zrzeszenie ludzi dla osiągnięcia 
wspólnymi siłami i środkami określonego celu społecznego. 
Zakładane jest przez grupę osób, które łączy wspólna idea, 
wspólny pomysł na działanie. Podstawą stowarzyszenia są 
ludzie (jego członkowie), którzy włączają się w działania 
organizacji. 

I. Wstęp

Przekazujemy w Państwa ręce najnow-
sze, zaktualizowane wydanie publikacji 
z serii 3w* („Warto Wiedzieć Więcej”) 
poświęcone zakładaniu stowarzyszeń. 
Zawiera ona kompleksowe informacje na 
temat założenia stowarzyszenia, stwo-
rzenia jego statutu oraz uzyskania wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 
W poszczególnych rozdziałach znaj-
dują się informacje o tym, jak krok po 
kroku – od pomysłu na założenie stowa-
rzyszenia – przejść formalną procedurę 
rejestracji w KRS.

Wyjaśniamy też, jakie inne formy może 
mieć stowarzyszenie. Od maja 2016 r. 
znacznie poszerzono możliwości działa-
nia stowarzyszeń zwykłych (m.in. uzy-
skały ułomną osobowość prawną, mogą 
ubiegać się o dotacje). Zapewne wpłynie 
to na większe zainteresowanie tą formą 
prowadzenia działalności społecznej. 
Stowarzyszeniom zwykłym poświęcamy 
oddzielny fragment publikacji – rozdział 
III. Znajdują się w nim podstawowe in-
formacje dotyczące ich tworzenia.

Jeśli w tekście nie ma odpowiedzi na 
pytania, które stanęły przed zakładają-
cymi stowarzyszenie (np. szczegółowe 
informacje o zakładaniu stowarzyszeń 
zwykłych, czy też wynikające ze specy-
ficznego charakteru tworzonego stowa-
rzyszenia) zachęcamy do szukania na nie 
odpowiedzi w serwisie poradnik.ngo.pl 
w portalu organizacji pozarządowych 
ngo.pl. Można tu znaleźć przydatne i ak-
tualne informacje o zakładaniu stowa-
rzyszeń, a także zadać pytanie doradcy, 
jeśli nie udało się znaleźć odpowiedzi 
w serwisie (e-mail: info@ngo.pl).

W opracowaniu odwołujemy się do 
artykułów pochodzących z ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach. Jeśli opisy-
wane przepisy wynikają z innych ustaw 
podajemy nazwę tych aktów prawnych 
i artykuł w przypisie.

Mamy nadzieję, że praktyczne wskazów-
ki zawarte w publikacji okażą się po-
mocne w pomyślnej rejestracji Waszego 
stowarzyszenia.
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SŁOWNICZEK UŻYTYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ:

ustawa o pożytku – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OPP – organizacja mająca status organizacji pożytku publicznego

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, sąd rejestrowy

ustawa o pdop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

działalność statutowa stowarzyszenia – działania, które podejmuje się, aby zre-

alizować cele wyznaczone i zapisane w statucie stowarzyszenia

Przed decyzją o założeniu 
stowarzyszenia koniecznie 
zapoznaj się z podstawowym 
aktem prawnym regulującym 
zasady tworzenia 
i działalności stowarzyszeń 
w Polsce – Ustawą z dn. 
7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach.
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II. Czym jest stowarzyszenie –  
dlaczego i kiedy warto je założyć

1. Czym jest stowarzyszenie? Jakie są rodzaje stowarzyszeń?

Stowarzyszenie to ludzie, których łączy wspólna idea, wspólny pomysł na 

działanie. Czasem jest to dążenie do rozwiązania jakiegoś konkretnego spo-

łecznego problemu (np. pomóc bezdomnym zwierzętom z okolicy), czasem 

potrzeba, by podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, rozwinąć nowe, 

a także by miło spędzić czas. Motywy zakładania stowarzyszeń są różne, 

jednak zawsze podstawą są osoby, które włączą się w działania.

Na początku mogą one prowadzić działalność społeczną jako grupa niefor-

malna.

PRZYKŁAD

Kilku miłośników filmu animowanego zorganizowało otwarty pokaz takich 

filmów. Okazał się on sukcesem. Wówczas powstał pomysł, by rozwinąć tę 

działalność, zwłaszcza, że na pokazie zjawili się inni entuzjaści tej dziedziny. 

Był to bodziec do sformalizowania działalności, ponieważ łatwiej będzie pro-

wadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizowanie kolejnego 

przeglądu filmów) jako zarejestrowane stowarzyszenie.

Stowarzyszenie to grupa ludzi skupionych wokół wspólnego celu, wspólnej 

idei.

Ustawowa definicja dodaje do tego podstawowe cechy stowarzyszenia:

dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobro-

wolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas 

zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,

samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swo-

boda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,

trwałość – oznacza, że stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretne-

go składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich 

co najmniej 7 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub trzech, jeśli jest to 

stowarzyszenie zwykłe),

niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przyspa-

rzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku 

stowarzyszenia pomiędzy jego członków).
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