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TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo 

 

Imię i nazwisko autora:  Maria Bednarska 

 

Temat zajęć: Zakładamy stowarzyszenie  

 

Wprowadzenie:  

 Scenariusz zawiera podstawowe informacje na temat procesu zakładania stowarzyszeń 

i podmiotów w tym procesie uczestniczących. Uczestnicy dowiedzą się, kto i jakie 

stowarzyszenia może zakładać. Będą mieli okazję zapoznać się zarówno z regulacją 

dotyczącą stowarzyszeń zwykłych, jak i stowarzyszeń rejestrowych, a tym samym porównać 

te dwa rodzaje zrzeszeń i w praktyce stwierdzić, dlaczego stowarzyszenia zwykłe są prostszą 

formą stowarzyszeń. Zostaną im również przybliżone zasady dotyczące uczestnictwa w pracy 

stowarzyszenia (w tym przystępowania do stowarzyszeń i występowania z nich). Omówione 

będą też pokrótce rodzaje organów stowarzyszeń rejestrowych i ich zakres kompetencji.  

Dokonana zostanie również prezentacja podstawowych funkcji dokumentów regulujących 

funkcjonowanie stowarzyszeń. Uczestnicy w formie ćwiczeń będą mogli zapoznać się z 

niektórymi z nich na konkretnych przykładach, a jednocześnie zweryfikować zdobytą podczas 

zajęć wiedzę.  

 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (uczeń): 

 dowie się, czym jest stowarzyszenie, jakie są jego rodzaje; 

 zapozna  się z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania stowarzyszeń, a w 

szczególności odnoszącymi się do ich zakładania; 

 pozna funkcje obligatoryjnych organów, za pomocą których stowarzyszenia rejestrowe 

działają w obrocie; 

 będzie znał jakie są zasady uczestnictwa w stowarzyszeniach, a co za tym idzie także 

możliwe formy członkostwa w nich. 
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Zagadnienia: 

1. Zagadnienia ogólne.  

2. Rodzaje stowarzyszeń.  

3. Tworzenie stowarzyszeń i przynależność do nich.  

4. Ćwiczenie z wykorzystaniem regulaminu stowarzyszenia zwykłego (Załącznik nr 1).  

5. Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. 

 

Metody i formy pracy:  

wykład połączony z prezentacją w Microsoft PowerPoint, pytania do uczestników, dyskusja, 

praca z tekstem.  

 

Środki dydaktyczne:  

Załącznik nr 1 – Regulamin stowarzyszenia zwykłego. 

Załącznik nr 2 – Tekst ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  

Załącznik nr 3 – Prezentacja w Microsoft PowerPoint. 

 

Czas trwania zajęć:    

3 godziny dydaktyczne.  

 

Przebieg zajęć: 

Wstęp 

Prowadzący zadaje uczestnikom pytanie:  

Czy potraficie wymienić nazwy jakichś stowarzyszeń? Jeśli tak, to proszę wymienić ich nazwy 

i powiedzieć, czym się zajmują? Prowadzący zachęca do aktywności i krótkich wypowiedzi na 

forum. 

 Prowadzący w formie wykładu wspomaganego prezentacją w programie Microsoft 

PowerPoint przekazuje informacje uczniom na temat stowarzyszeń. 
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1. Zagadnienia ogólne (Slajd 2) 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach została uchwalona, zgodnie z 

jej preambułą, w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami 

Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i 

Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom 

równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i 

wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także 

uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego.  

Pytanie: Czy prawo zrzeszania się może podlegać ograniczeniom? (Slajd 3) 

Odp. Slajd 4 

Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym 

jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego 

lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw 

i wolności innych osób. Wolność zrzeszania się można ograniczyć również z przyczyn 

konstytucyjnych, niezawartych w ustawie. 

Możliwość wprowadzania ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się nie jest dowolna. 

Zarówno w Konstytucji, jak i w ustawie wskazane są przyczyny, których wystąpienie 

pozwala na ograniczanie wolności obywatelskich i oczywiście przyczyny te nie mogą być 

rozszerzane przez ustawy. Są nimi: bezpieczeństwo państwowe, porządek publiczny, zdrowie 

publiczne, moralność publiczna, wolności i prawa innych osób. Konstytucja wymienia 

ponadto ochronę środowiska Nie jest już jednak możliwe stosowanie innych, poza 

powyższymi sześcioma, powodów jej ograniczania. Możemy je uznać za pewne „wartości” 

konstytucyjne. 

Musi więc istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wprowadzanym, konkretnym 

ograniczeniem wolności zrzeszania się a ochroną wskazanych wyżej wartości.  

Pytanie: Czy można zatem wprowadzać ustawowy obowiązek posiadania broni dla 

członków stowarzyszenia – kolekcjonerów antyków? 
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Odpowiedź: Nie można ograniczać w ten sposób ich wolności i uzasadniać to względami 

bezpieczeństwa publicznego, gdyż trudno byłoby taki obowiązek członkowski uznać za 

„konieczny” czy „niezbędny” dla ograniczenia ryzyka napadów rozbójniczych. 

Uprawnienia stowarzyszeń. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach zajmuje się aspektami 

formalno-organizacyjnymi powstawania i funkcjonowania stowarzyszeń. Nie definiuje 

natomiast posiadanych przez nie uprawnień, bowiem te należy wywieść z konstytucyjnej 

zasady suwerenności narodu i wolnościowego statusu jednostki. Zatem stowarzyszenia mogą 

działać zawsze, gdy określone działanie służy realizacji tych zasad i celów stowarzyszenia.  

Forma (postać) działania stowarzyszeń, tak jak i działanie jednostki, zawsze musi mieścić się 

w granicach ustaw i nie może ich przekraczać. Takie działania mogą być wskazane jedynie 

przykładowo: wymiana opinii między członkami, uchwalanie rezolucji przez władze 

stowarzyszeń, apele do społeczeństwa, petycje do władz państwowych, organizowanie 

manifestacji, kampanie zbierania podpisów pod pewnym żądaniem, kampanie masowego 

wysyłania listów do polityków itp. Przepisy wielu ustaw przyznają określonym 

stowarzyszeniom szczególne uprawnienia. Należy tu wymienić zwłaszcza oba kodeksy 

procedur sądowych (karnej i cywilnej), a także kodeks postępowania administracyjnego.  

Pytanie: Jak należy rozumieć stowarzyszenie?  

„Stowarzyszenie” według słownikowej definicji tego terminu to „dobrowolny związek 

grupy osób, zorganizowany dla realizacji wspólnych zamierzeń, dla wspólnego działania” 

(Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 8, s. 786).  

(Slajd 5) Na gruncie ww. ustawy przez stowarzyszenie rozumie się dobrowolne, samorządne, 

trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.  

Pytanie: Jak należy rozumieć ww. cechy stowarzyszenia?  

Ćwiczenie nr 1. Należy rozdać uczestnikom załącznik nr 1 – cechy stowarzyszenia i 

zachęcić do podjęcia próby dokonania połączenia poszczególnych cech stowarzyszenia z 

adekwatnymi odpowiedziami. Po wykonanym ćwiczeniu należy poprosić uczestników o 
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udzielenie odpowiedzi, jednocześnie wyświetlając slajdy 6–10 z prezentacji w tym zakresie i 

pokrótce omawiając poszczególne cechy. 

Dobrowolność to przede wszystkim swoboda inicjatywy zrzeszenia się w stowarzyszenia, w 

tym jego zakładania, ale również przystąpienia do stowarzyszenia oraz wystąpienia ze 

stowarzyszenia i jego likwidacji.  

Należy podkreślić, iż nikogo nie wolno zatem zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub 

ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może też ponosić 

ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza 

nim. 

Dobrowolność stowarzyszeń wiąże się również z zakazem tworzenia stowarzyszeń 

przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa członków wobec władz.  

Nawet tam, gdzie spotykamy się z przypadkami regulacji ustawowych uprawnień konkretnej 

organizacji (np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek 

Działkowców i in.), nie oznacza to formalnie, że dana organizacja musi istnieć, tylko że albo 

tak nazywająca się, konkretna, już istniejąca organizacja uzyskuje szczególne przywileje, albo 

też wykonywanie przez obywateli określonych działań musi łączyć się z przynależnością do 

danego stowarzyszenia, uznanego oficjalnie za reprezentację określonej grupy obywateli. Nie 

ma na przykład przymusu należenia do PCK, pomimo obowiązywania specjalnej ustawy o tej 

organizacji – jednak jeśli nikt nie będzie doń należał, nikt też nie będzie mógł korzystać z 

przywilejów zawartych w ustawie o PCK. Nie ma przymusu przynależności do Polskiego 

Związku Łowieckiego, pomimo istnienia specjalnych przepisów ustawowych dotyczących tej 

organizacji, ale jeśli nikt nie będzie doń należał, to taka organizacja nie zaistnieje i nikt w 

Polsce, w obecnym stanie prawnym, nie będzie mógł polować itd.  

Samorządność (Slajd 7) stowarzyszeń oznacza swobodę w kształtowaniu struktury 

organizacyjnej, określania kryterium członkostwa, wyznaczania sobie zadań, przyjmowania 

dowolnych (w ramach dozwolonych prawem) metod funkcjonowania, w intensywności 

podejmowanej działalności, w obsadzaniu przez konkretne osoby stanowisk we władzach czy 

wreszcie w podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu. Samorządność polega w istocie na tym, że 
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samodzielnie określają one swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwalają akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. 

Jednym z nielicznych ustawowych ograniczeń samorządności jest zastrzeżenie, że najwyższą 

władzą stowarzyszenia (rejestrowego) jest walne zebranie członków oraz że stowarzyszenie 

musi mieć zarząd i organ kontroli wewnętrznej. 

Trwałość (Slajd 8) oznacza tyle, że organizacja ta funkcjonuje w oderwaniu od egzystencji 

poszczególnych członków oraz że zadania stowarzyszeń muszą być zadaniami 

długoterminowymi. 

Stowarzyszenie ma zatem działać niezależnie od faktu odejścia ze stowarzyszenia 

(ewentualnie śmierci) założycieli i obejmować w swym składzie osobowym coraz to nowe 

osoby. Wymóg ten nie pozwala na zakwalifikowanie jako stowarzyszeń tych organizacji, 

które skupiają osoby w celu realizacji jednorazowego zadania, inaczej się już sprawa ma w 

przypadku pojedynczego celu, o ile może on być realizowany długoterminowo. 

Zrzeszenie (Slajd 9) to społeczna grupa celowa. Powstaje, aby realizować określony cel, 

który jest wyznaczany przez osoby zrzeszające się. Jego osiągnięcie ma służyć zaspokajaniu 

określonych potrzeb zrzeszających się. Może również służyć szerszej społeczności. 

Niezarobkowe cele (Slajd 10) działalności stowarzyszeń najbardziej odróżniają je od 

rozmaitych organizacji gospodarczych, których byt regulowany jest przez prawo cywilne i 

prawo handlowe (od spółdzielni po rozmaite spółki i in.). Nie oznacza to jednak, że 

stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej przynoszącej zyski. 

Działalność taka jest dopuszczalna. Wymóg ten oznacza jedynie, że dochód stowarzyszenia 

nie może być dzielony między członków, lecz musi być przeznaczany na podtrzymywanie 

statutowych celów stowarzyszenia. 

Pytanie: Czy Waszym zdaniem kwalifikacja danego zrzeszenia obywateli jako 

stowarzyszenia zależy od przyjmowanej nazwy?  Odp. Nie.   

Oznacza to tyle, że organizacja nie musi nazywać się stowarzyszeniem, ani też zawierać w 

swej nazwie tego słowa w jakimkolwiek innym układzie. Może więc to być zarówno 

„stowarzyszenie”, jak i „związek”, „zrzeszenie”, „liga”, „komitet”, „akcja” itd. Istotny jest tu 
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jedynie zamiar osób założenia tego typu organizacji, tj. stowarzyszenia, i w konsekwencji 

poddania się rygorom jej powstawania i funkcjonowania, wprowadzonym przez ustawę 

Prawo o stowarzyszeniach. Również organy rejestrujące i nadzorujące stowarzyszenia nie 

mogą domagać się od organizacji przyjęcia żadnej określonej nazwy.  

Również nie każde zrzeszenie spełniające omówione wyżej cechy stowarzyszeń będzie 

podlegać pod regulację ustawy, jako że Prawo o stowarzyszeniach wskazuje również 

negatywne przesłanki podmiotowe, określając, jakie organizacje nie podlegają jej 

przepisom. (Slajd 11–12).  Należą do nich: 

1) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów mię-

dzynarodowych (np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki, Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby); 

2) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami stosunku 

państwa do kościołów i innych związków; 

4) komitety powstające w celu przygotowania wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i 

Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego; 

5) partie polityczne. 

Wszystkie wyżej wymienione podmioty funkcjonują na podstawie odrębnych ustaw, które 

regulują zasady ich funkcjonowania. 

 

Pyt. Kto może utworzyć stowarzyszenie? Należy zachęcić uczestników do propozycji 

odpowiedzi, a następnie przystąpić do prezentacji. (Slajd 13–16) 

Odp. Generalnie stowarzyszenia mogą być tworzone przez obywateli polskich, którym 

przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, i osoby te nie są pozbawione praw 

publicznych.  

Należy wyraźnie odróżnić tworzenie stowarzyszeń od nabycia członkostwa w 

stowarzyszeniu. Tworzenie stowarzyszeń jest pierwotnym sposobem nabycia członkostwa i 

ograniczone jest dla obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i 

niepozbawionych praw publicznych. Natomiast późniejsze nabycie członkostwa w 
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stowarzyszeniu dopuszczalne jest dla szerszego kręgu podmiotów, w tym również osób 

prawnych, a także cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania w Polsce. 

Od zasady tworzenia stowarzyszeń przez osoby fizyczne przewidziany jest jeden wyjątek, 

wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą gminy mogą tworzyć 

stowarzyszenia. Z tego punktu widzenia należy odróżnić dwie grupy stowarzyszeń: 

stowarzyszenia osób fizycznych i stowarzyszenia gmin. (Slajd 16) 

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według zasad określonych w ustawie mogą 

być tworzone stowarzyszenia międzynarodowe. 

Stowarzyszenia mogą należeć również do organizacji międzynarodowych na warunkach 

określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

Pytanie: Na czym stowarzyszenie opiera swą działalność? 

Odp.: (Slajd 17) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, 

jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

Praca społeczna członków na rzecz stowarzyszeń oznacza, że nie mogą oni za nią pobierać 

wynagrodzenia. Nie stoi to jednak na przeszkodzie wprowadzeniu przez stowarzyszenie, w 

statucie lub innych aktach organizacyjnych, proporcjonalnego uzależnienia praw członków od 

wkładu ich pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia lub w związku z jego celami.  

Ponadto pracownikami stowarzyszeń mogą być również ich członkowie, w tym także 

członkowie władz danego stowarzyszenia. Jest to dopuszczalne, gdyż funkcjonowanie w 

charakterze członka zarządu często wiąże się z koniecznością „poświęcenia przez członka 

zarządu stowarzyszenia takiej ilości czasu na sprawy związane z zarządzaniem, która 

odpowiada całodziennemu zatrudnieniu i uniemożliwia podjęcie zatrudnienia u innego 

pracodawcy” (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1992 r., I 

ACr 130/92, PS 1993, wkładka do nr 11, poz. 9). 

 

2. Rodzaje stowarzyszeń (Slajd 19): 

Stowarzyszenie może działać jako stowarzyszenie zwykłe bądź też jako stowarzyszenie 

zarejestrowane (zwane rejestrowym).  



 
 
 
 

9 
 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo 

Stowarzyszenie zwykłe (Slajd 20) jest zrzeszeniem, które mogą utworzyć co najmniej 3 

osoby fizyczne. Zgodnie z ustawą jest ono uproszczoną forma stowarzyszenia. Nie posiada 

osobowości prawnej (jedynie zdolność prawną). Wobec powyższego nie podlega wpisowi do 

KRS, a za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym swoim 

majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli.  

Z kolei, Stowarzyszenie rejestrowe to zrzeszenie, do założenia którego konieczne jest 

współdziałanie co najmniej 15 osób prawnych. Posiada ono osobowość prawną i podlega 

wpisowi do KRS. Za zobowiązania stowarzyszenia odpowiada ono samo swoim majątkiem.  

Zasady funkcjonowania (Slajd 21–22) stowarzyszenia zwykłego określone zostają w 

regulaminie działalności, który powinien także wskazywać nazwę, cel, teren działania  i 

siedzibę, środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. 

Zasady funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowego określone zostają w statucie, który 

powinien wskazywać w szczególności: 

 nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i 

instytucji. (Celem  takiej regulacji jest zapobieganie ewentualnym pomyłkom co do 

tożsamości organizacji. Mając na uwadze, że nie ma obowiązku posługiwania się 

terminem stowarzyszenie, należy wskazać, że niektóre określenia zastrzeżone są 

przez odrębne przepisy dla określonych podmiotów (jak np. bank czy spółka); 

 cele i sposoby ich realizacji (Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń, których cele są 

sprzeczne z Konstytucją lub ustawa, lub których cele są zarobkowe. Mimo to 

stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z niej 

powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być 

przeznaczony  do podziału pomiędzy jego członków. Poza powyższym wszystkie 

inne cele są praktycznie dozwolone, w tym także nieprzynoszące pożytku 

społecznego lub uznawane za nierealne czy kompletnie absurdalne (np. 

stowarzyszenie na rzecz walki z grą na perkusji); 

 teren działania i siedzibę (Terenem działania większości stowarzyszeń jest obszar 

całego kraju. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ograniczyć zasięg działania  

stowarzyszenia do np. jednego województwa, czy też rozszerzyć go na inne kraje. 
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Siedziba odpowiada z kolei nazwie miejscowości, w której działać będą  organy 

stowarzyszenia. Siedziba powinna  znajdować się na terytorium RP); 

 sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 

członkowskich (Wśród źródeł powstawania majątku stowarzyszenia ustawa 

wskazuje m.in.: składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, dotacje i 

subwencje, dochody z ofiarności publicznej, dochody z działalności gospodarczej, 

dochody z mają tku stowarzyszenia, odsetki, dochody z kapitału); 

 sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał; 

 sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz 

prawa i obowiązki członków; 

 władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz 

ich kompetencje; 

 zasady dokonywania zmian statutu, (tryb podejmowania uchwał o zmianie 

statutu); 

 sposób rozwiązania się stowarzyszenia; 

 ewentualnie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia jednostek terenowych. 

Stowarzyszenie zwykłe działa przez (Slajd 23) swojego przedstawiciela, do którego stosuje 

się przepisy Kodeksu Cywilnego o przedstawicielstwie. W praktyce zazwyczaj jest to prezes 

powoływany przez zebranie członków. Natomiast stowarzyszenie rejestrowe musi posiadać 

trzy obligatoryjne organy: walne zebranie członków, zarząd i organ kontroli. 

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, organem 

uchwałodawczym.  Jest to organ kadencyjny, tzn. jest on powoływany na określony czas i w 

ogóle nie podlega powołaniu. Wszyscy członkowie stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu 

tworzą ten organ.  
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Wobec przyjętej przez Prawo o stowarzyszeniach odwróconej zasady domniemania 

kompetencji w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, 

podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.  

Do najczęściej wymienianych  kompetencji walnego zebrania zalicza się m.in.: 

 uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia, 

 powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia, 

 udzielanie absolutorium zarządowi, 

 rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu, 

 podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną 

organizacją, 

 podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia. 

Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub 

zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków 

przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady 

wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Zmiany te mogą się również wiązać ze zmianą 

zakresu kompetencji tych organów. W tej sprawie decydujące znaczenie ma statut 

stowarzyszenia. 

Walne zebranie stowarzyszenia (zebranie delegatów) jest organem kolegialnym, który 

decyzje podejmuje w formie uchwał. Przy podejmowaniu uchwał obowiązuje (jak w każdym 

organie kolegialnym) zasada majoryzacji, polegająca na tym, że wola większości decyduje 

wbrew woli mniejszości. Wszelkie kwestie dotyczące kworum, określenia większości głosów 

potrzebnej do podjęcia uchwał, częstotliwości posiedzeń itp. wynikać muszą bezpośrednio ze 

statutu stowarzyszenia. 

Zarząd jest obligatoryjnym organem wykonawczym stowarzyszenia. Ma za zadanie 

kierowanie (prowadzenie spraw, zarządzanie) stowarzyszeniem i jego reprezentację, 

niemniej jednak kompetencje te nie wynikają wprost z ustawy, dlatego zasadne jest zawsze 

wskazanie ich w statucie. Wyboru zarządu zawsze dokonuje walne zebranie członków. Statut 

powinien określać, z ilu członków składa się zarząd i na jaką kadencję jest powoływany. 

Długość kadencji może być kształtowana dowolnie. W wypadku kiedy statut stowarzyszenia 
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nie określa kadencji zarządu oznacza to, że członkowie zarządu sprawują swoją funkcję aż 

do odwołania. Każdy członek stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do jego 

władz. Statut może jednak wprowadzać w tym zakresie ograniczenia (np. tylko do dwóch 

kadencji). Wybór członków zarządu może odbyć się zarówno w głosowaniu tajnym, jak i w 

głosowaniu jawnym, zależnie od postanowień statutu lub uchwały walnego zebrania 

członków. Ze względów praktycznych wskazuje się, że zarząd stowarzyszenia powinien być 

raczej wieloosobowy, przy czym statuty przewidują najczęściej nieparzystą liczbę członków 

zarządu, co umożliwia łatwiejsze uzyskanie większości w głosowaniu członków tego organu. 

Statut stowarzyszenia może określać funkcje i kompetencje osób wchodzących w skład 

zarządu, w tym funkcję prezesa zarządu. Jego rolą jest przede wszystkim kierowanie pracami 

zarządu, reprezentowanie zarządu oraz stowarzyszenia na zewnątrz. Do szczególnych 

uprawnień prezesa może należeć prawo do jednoosobowego zaciągania zobowiązań w 

imieniu stowarzyszenia (najczęściej do pewnej kwoty) oraz prawo do decydującego głosu w 

wypadku równości głosów w zarządzie. 

Statut stowarzyszenia powinien ponadto określać, czy możliwe jest odwołanie zarządu jako 

całości lub poszczególnych jego członków podczas trwania kadencji zarządu. Warto także 

przewidzieć w statucie możliwość uzupełniania składu zarządu w razie rezygnacji członka 

zarządu, jego śmierci, długotrwałej choroby lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej 

członkowi zarządu pełnienie jego funkcji. 

Podstawowe kompetencje zarządu to kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia 

oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Decyzje zarządu zapadają w formie uchwał, dlatego 

też konieczne jest określenie trybu, w jakim podejmowane są decyzje (np. zwykłą 

większością głosów). Za działalność stowarzyszenia oraz realizację uchwał walnego 

zebrania odpowiedzialni są wszyscy członkowie zarządu. 

Trzecim obligatoryjnym organem jest organ kontroli wewnętrznej. Jego działanie   

powinno być uregulowane w statucie lub konkretyzujących statut uchwałach walnego 

zebrania bądź też regulaminów. Dotyczy to nazwy, kompetencji, sposobu funkcjonowania (tj. 

kadencyjności, zasad podejmowania uchwał, relacji do innych organów, liczebności składu). 

Organem kontroli wewnętrznej może więc być komisja rewizyjna, rada rewizyjna, zespół 
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kontrolny itp. Istotne z punktu widzenia działania stowarzyszenia jest określenie wzajemnych 

relacji i kompetencji między organem kontroli a pozostałymi organami. Jednocześnie należy 

przyjąć, że kontrola polega na prawie wglądu w czyjąś działalność oraz ewentualnym żądaniu 

informacji i wyjaśnień. Dotyczyć powinna przede wszystkim przestrzegania postanowień 

statutu, finansów stowarzyszenia, ewentualnie prowadzonej przez stowarzyszenie 

działalności gospodarczej.  

Stowarzyszenia mogą posiadać jeszcze inne organy, tzw. fakultatywne, jak np. sąd 

koleżeński.  

Inne różnice (slajd 24): Stowarzyszenie zwykłe, w przeciwieństwie do stowarzyszenia 

rejestrowego, nie może powoływać swoich oddziałów terenowych, łączyć się w związki 

stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować 

darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej. 

 

3. Powołanie stowarzyszeń – czynności niezbędne (Slajd 25) 

Pierwszym krokiem prowadzącym do powołania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania 

założycielskiego (Slajd 26) (należy ustalić termin i miejsce spotkania), na którym zostanie 

podjęty szereg decyzji, bez których stowarzyszenie nie mogłoby być powołane do życia.   

W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 3 osoby (w przypadku stowarzyszenia zwykłego), 

piętnaście osób (w przypadku stowarzyszenia rejestrowego), które staną się członkami 

założycielami stowarzyszenia. Dlatego też, dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie 

nieco więcej osób, aby mieć pewność, że zebranie się odbędzie. Dobrze jest także 

przygotować projekty niezbędnych dokumentów dla sprawnego przeprowadzenia zebrania. 

Na zebraniu założycielskim założyciele stowarzyszenia zwykłego uchwalają nazwę i cele 

stowarzyszenia, określają regulamin jego działalności, ustalają siedzibę oraz wybierają 

swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie na zewnątrz. 

Natomiast założyciele stowarzyszenia rejestrowego podejmują uchwałę o powołaniu 

stowarzyszenia, następnie uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają: komitet założycielski 

(który w procesie tworzenia stowarzyszenia odgrywa znaczącą rolę), władze stowarzyszenia 
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(tj. zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej), prezesa, skarbnika i inne osoby mające pełnić 

określone funkcje w zarządzie stowarzyszenia. 

Drugim krokiem (Slajd 27–28) w procesie założenia stowarzyszenia jest w przypadku 

stowarzyszenia zwykłego – pisemne zgłoszenie przez założycieli utworzenia stowarzyszenia 

do organu nadzorującego, tj. starosty.  

Z kolei w przypadku stowarzyszenia rejestrowego komitet założycielski składa do sądu 

prowadzącego rejestr podpisany przez wszystkich wniosek o rejestrację na specjalnym 

formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami tj.: statut (2 egz.),  protokół 

z zebrania założycielskiego (2 egz.), lista członków założycieli (2 egz.), uchwały podjęte na 

zebraniu (2 egz.), tytuł prawny do lokalu zajmowanego przez stowarzyszenie (np. umowa 

najmu, umowa użyczenia), uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub 

upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia (osoby te określa statut). 

Po wykonaniu wskazanych czynności (slajd 28) stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć 

działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia 

zwykłego, w starostwie powiatowym nie zostanie wydany zakaz jego działalności (np. z 

powodu niezgodności regulaminu z przepisami prawa). 

W przypadku stowarzyszenia rejestrowego sytuacja jest bardziej skomplikowana. Bowiem 

sąd rejestrowy ma, co do zasady, 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku, na 

zarejestrowanie stowarzyszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu, np. wobec stwierdzenia w 

trakcie postępowania rejestrowego uchybień formalnych (np. niekompletnych dokumentów, 

źle wypełnionych formularzy). W efekcie przedmiotowego postępowania sąd wydaje 

postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z 

Konstytucją i innymi przepisami prawa i jego założyciele spełniają wymagania określone 

ustawą. Zakładane stowarzyszenie nie może wobec tego odwoływać się w statucie np. do 

zasad totalitaryzmu, nazizmu, nakłaniać do nienawiści rasowej czy stosowania przemocy (art. 

13 Konstytucji RP).  
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Ponadto sąd rejestrowy, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń przed 

wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia, wyznacza posiedzenie 

wyjaśniające, na które wzywa uczestników postępowania. 

W przeciwnym wypadku zawiadamia założycieli i organ nadzorujący – starostę (przesyła 

mu też statut) o wpisaniu stowarzyszenia do KRS. Sąd rejestrowy doręcza też staroście odpis 

wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia 

wniosku) na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.  

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd 

dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia. 

Sąd rejestrowy natomiast obligatoryjnie odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeśli 

stowarzyszenie nie spełnia warunków wymaganych do rejestracji (np. niezgodność z ustawą 

lub Konstytucją RP). Od postanowienia referendarza sądowego w tym przedmiocie 

przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w ciągu 7 dni. W razie wniesienia 

skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. Sąd rejonowy rozpatruje skargę jako sąd 

I instancji. Od postanowienia wydanego przez sąd rejestrowy (I instancja) przysługuje 

apelacja do sądu okręgowego. Wnosi się ją za pośrednictwem sądu rejestrowego (I instancji) 

do sądu II instancji w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz z 

uzasadnieniem. Z kolei od postanowień sądu II instancji w sprawie wpisu do KRS 

przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżone 

postanowienie w terminie miesiąca od dnia doręczenia skarżącemu orzeczenia. 

 

Pytanie: Kto może należeć do stowarzyszenia? (Slajd 29) 

Odp. (Slajd 30) Prawo tworzenia stowarzyszeń, a zatem i prawo członkostwa w nich, 

przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i 

posiadającym pełnię praw publicznych. Członkami stowarzyszeń mogą być również osoby 

niepełnoletnie. Nie mogą one jednakże być założycielami stowarzyszenia. Jednak i w tym 

zakresie ustawa różnicuje dalej uprawnienia. Mianowicie małoletni w wieku od 16 do 18 lat, 

którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszeń i 
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posiadają bierne i czynne prawo wyborze, z tym zastrzeżeniem że w składzie zarządu 

stowarzyszenia zrzeszającego takich członków większość muszą stanowić osoby o pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

Małoletni poniżej 16 lat (slajd 31) mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli 

ustawowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie posiadają wówczas prawa udziału w 

głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz prawa 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 (Slajd 32) mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski mogą zrzeszać 

się w stowarzyszeniach na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Natomiast 

cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce mogą przystępować do już 

istniejących stowarzyszeń jedynie pod warunkiem, że statut danego stowarzyszenia 

przewiduje możliwość zrzeszania w nim cudzoziemców.  

Ponadto do stowarzyszeń mogą przynależeć także osoby prawne, ale tylko jako ich 

członkowie wspierający. 

Niektóre osoby, z racji wykonywanego zawodu, mają przy tym ograniczoną swobodę 

przystępowania do stowarzyszeń. (Slajd 33). Ograniczenie to dotyczy przykładowo: 

 żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, 

 funkcjonariuszy AW i ABW, 

 funkcjonariuszy policji, 

i  wynika z aktów prawnych regulujących zasady działania tych służb. 

Rodzaje członkostwa (Slajd 34) 

Ustawa wymienia członków zwyczajnych i członków wspierających (slajd 35). Zasadą jest 

członkostwo zwyczajne w stowarzyszeniu. Brak jest natomiast definicji członka 

wspierającego, stąd też nie jest określony zakres jego praw i obowiązków. Wobec 

powyższego jego status powinien określać statut stowarzyszenia. Przyjmuje się, że członkami 

wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz że mają one 

prawo udziału w posiedzeniach organów stowarzyszenia z głosem doradczym.    



 
 
 
 

17 
 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo 

Co oznacza ów obowiązek wspierania stowarzyszenia? Generalnie może to następować w 

każdej postaci zazwyczaj z góry zadeklarowanej. Najczęściej będzie to określone wsparcie 

materialne, np. w postaci darowizny określonych kwot pieniężnych, użyczenia lokalu, 

środków transportu czy sprzętu biurowego. O tym, czy dana osoba prawna może przystąpić 

do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, decydują przepisy regulujące ustrój 

tej osoby prawnej i statut stowarzyszenia.  

Poza powyższymi rodzajami członkostwa statut stowarzyszenia może przewidywać 

możliwość przyznania tzw. członkostwa honorowego – w uznaniu szczególnych zasług dla 

stowarzyszenia. Członkami takimi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Członkom 

honorowym nie przyznaje się z reguły praw wyborczych, mają oni natomiast podobnie jak 

członkowie wspierający prawo udziału w posiedzeniach organów stowarzyszenia z głosem 

doradczym. Do pewnej tradycji należy zwalnianie członków honorowych z wszelkich opłat i 

świadczeń na rzecz stowarzyszenia. 

W praktyce w statutach niektórych stowarzyszeń można odnaleźć jeszcze inne rodzaje 

członkostwa, np. członków założycieli stowarzyszenia, a więc osoby, które były obecne 

podczas zakładania stowarzyszenia, wzięły udział w zebraniu założycielskim i podpisały listę 

obecności. 

Prawa i obowiązki członków (slajd 36) 

Zakres praw i obowiązków członków stowarzyszenia nie jest ściśle regulowany 

przepisami prawa i może być różnie kształtowany w ramach wolności statutowej. Należy 

jednak pamiętać, że stowarzyszenie jest strukturą demokratyczną i wobec tego prawa i 

obowiązki poszczególnych rodzajów członków powinny być takie same. Niedopuszczalne są 

zapisy statutowe różnicujące prawa lub obowiązki członków zwyczajnych. 

Do najczęściej wskazywanych  praw członków zwyczajnych należą  (slajd 37): 

 czynne i bierne prawa wyborcze do władz stowarzyszenia; 

 prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia; 

 prawo uczestniczenia w: zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych 

imprezach organizowanych przez stowarzyszenie; 

 prawo do korzystania nieodpłatnie z: urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy 
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stowarzyszenia; 

 prawo do posiadania legitymacji stowarzyszenia i noszenia odznaki stowarzyszenia; 

 prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia. 

Naturalnie statut stowarzyszenia może przewidywać również inne uprawnienia. 

Z kolei wśród obowiązków zwyczajnych członków stowarzyszenia (slajd 38) najczęściej 

wskazuje się: 

  aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów stowarzyszenia, 

  przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwal władz stowarzyszenia, 

  regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu, 

  dbanie o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do jego wzrostu jego 

znaczenia. 

Oczywiście na mocy postanowień statutu można na członków nałożyć także inne obowiązki.  

Statut stowarzyszenia winien określać precyzyjnie sposób nabywania członkostwa (Slajd 

39) w stowarzyszeniu oraz sposób i przyczyny jego utraty. Jako iż członkowie są 

najistotniejszym „elementem” działania stowarzyszenia, kwestie te są bardzo istotne. Z faktu 

bycia członkiem wynikają bowiem liczne prawa i obowiązki.  

Najczęściej stosowaną formułą jest zasada, że członków zwyczajnych i wspierających          

(slajd 40) przyjmuje się w drodze uchwały zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji 

kandydatów o woli wstąpienia do stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązania 

się do przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał stowarzyszenia. Członkowie wspierający 

zobowiązują się ponadto do podejmowania konkretnych działań na rzecz stowarzyszenia. 

Niektóre statuty przewidują, że do nabycia członkostwa konieczne jest uzyskanie 

rekomendacji członków stowarzyszenia. Niezależnie statut powinien przewidywać 

możliwość odwołania się od odmownej decyzji zarządu do walnego zebrania członków lub 

innego organu stowarzyszenia. 

Nadanie godności członka honorowego (slajd 41) może następować na wniosek zarządu w 

drodze uchwały walnego zebrania członków. 

Ustanie członkostwa (slajd 42) musi również być dokładnie uregulowane w statucie. 

Przyjmuje się, że najczęściej członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek pisemnej 
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rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia zgłoszonej zarządowi lub śmierci członka 

albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. Ponadto, członek 

stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa w organizacji z powodów 

wymienionych w statucie. Najczęściej jest to łamanie postanowień statutu lub uchwał (np. 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez określony czas). Statut może przewidywać także inne przyczyny wykluczenia członka. 

Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje zazwyczaj zarząd lub specjalny 

organ (np. sąd koleżeński), jeżeli statut stowarzyszenia powołanie takiego organu przewiduje. 

Należy przy tym wprowadzić określony tryb odwoławczy dla członków wykluczonych ze 

stowarzyszenia wbrew ich woli. 

 

4. Ćwiczenie 2 z wykorzystaniem Regulaminu stowarzyszenia zwykłego (Załącznik nr 1).     

 Prowadzący proponuje uczestnikom pracę indywidualną lub w parach, polegającą na 

analizie tekstu,  jednocześnie informując, że w miejscach podkreślonych należy wybrać 

prawidłowy tekst. Po wykonaniu polecenia przez uczniów należy przejść do prezentacji i w 

oparciu o nią przeanalizować tekst regulaminu sprawdzając poprawność wykonania 

ćwiczenia. Pomocą do ćwiczenia są slajdy (43–49). 

 

5. Ćwiczenie 3 – zebranie założycielskie.  

Uczestnikom należy rozdać załącznik nr 3 stanowiący przykładowy scenariusz 

zebrania założycielskiego (slajd 50) oraz w miarę upływu ćwiczenia wzory dokumentów, 

które powinny być na zebraniu opracowane (załączniki nr 4–10, slajdy 49–51). Uczniowie w 

oparciu o scenariusz, uzupełniają wzory dokumentów, które zostały im przekazane. 

Ćwiczenie może okazać się czasochłonne, stąd w przypadku braku czasu można je skrócić.  

Przebieg: Załóżmy, że wszyscy przybyliśmy na zebranie założycielskie. Pytanie: Czy jest nas 

odpowiednia ilość? Jeśli tak, to może działać dalej. Jeśli nie, należy przyjąć założenie, że 

grupa stanowi minimum 15 osób. Prowadzący przedstawia cel zebrania. A następnie prosi 

grupę o wybranie sposobu głosowania (np. przez podniesienie rąk, pisemnie) i podejmowania 

uchwał (jednomyślnie, zwykłą większością, bezwzględną większością). 
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Następnie należy przejść do wyboru przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji 

skrutacyjnej. Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałą o powołaniu stowarzyszenia 

i kolejno przechodzi do dyskusji nad statutem, itd. 

 

6. Na zakończenie  prowadzący rozdaje uczestnikom tekst ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, 

zachęcając do zapoznania się z nim.     

 

Ewaluacja zajęć: 

Ewaluacji zajęć dokonujemy za pomocą informacji zwrotnej, każdy z uczniów 

proszony jest o krótką informację na temat zajęć, w których uczestniczył. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Ćwiczenie nr 1 – cechy stowarzyszenia. 

Załącznik nr 2 – Ćwiczenie nr 2 – Tekst regulaminu stowarzyszenia zwykłego.   

Załącznik nr 3 – Ćwiczenie 3 – scenariusz – zebranie założycielskie.  

Załącznik nr 4 – wzór uchwały o powołaniu stowarzyszenia. 

Załącznik nr 5 – wzór listy założycieli. 

Załącznik nr 6 – wzór statutu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą. 

Załącznik nr 7 – wzór uchwał o przyjęciu statutu. 

Załącznik nr 8 – wzór uchwały o wyborze komitetu założycielskiego. 

Załącznik nr 9 – wzór uchwały o udzieleniu pełnomocnictw komitetowi założycielskiemu. 

Załącznik nr 10 – Tekst ustawy  Prawo o stowarzyszeniach. 

Załącznik nr 11– Prezentacja w Programie Microsoft PowerPoint.  
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