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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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WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ (3w*) to seria poradni-
ków adresowanych do organizacji pozarządowych, 
wydawanych przez stowarzyszenie klon/Jawor. 
w przystępny sposób opisują one podstawowe za-
gadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, doty-
czące ich zakładania i prowadzenia. osobom aktyw-
nym społecznie, urzędnikom, przybliżają rozwiąza-
nia prawne wspierające aktywność społeczną.

Seria 3w* wspiera 
organizacje pozarządowe w Polsce 
od ponad 20 lat!

sięgnij także po inne poradniki:
• Jak założyć fundację i napisać jej statut
• Ustawa o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie
• Organizacje pożytku publicznego. 
 Uzyskanie statusu opp, przywileje, 
 obowiązki, kontrola
• Jak korzystać z inicjatywy lokalnej
• Jak założyć spółdzielnię socjalną

poradniki 3w* oraz inne wydawnictwa 
stowarzyszenia klon/Jawor można zamówić 
w pozarządowym sklepie internetowym 
sklep.ngo.pl.

więcej aktualnych porad w serwisie 
poradnik.ngo.pl.


