
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Rozdział I 

ABC Organizacji pozarządowych 

Kluczowe Terminy 

 
➢ społeczeństwo obywatelskie 
➢ definicja organizacji pozarządowej 
➢ trzeci sektor 
➢ organizacje społeczne 
➢ organizacje grup obywatelskich 

 

1. Społeczeństwo obywatelskie. 

Grupa ludzi powiązana ze sobą więzami społecznymi. Tę grupę osób cechuje aktywność w różnych 

sferach życia publicznego. Społeczeństwo obywatelskie tworzone jest także przez instytucje publiczne, 

osoby indywidualne oraz organizacje, w których ludzie zrzeszają się dobrowolnie w celu realizacji 

wspólnych interesów. 
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2. Definicja NGO - organizacji pozarządowej.  

Pojęcie organizacji pozarządowej (non governmental organization) występuje w systemie prawnym od 

połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. Organizacje pozarządowe funkcjonują jako organizacje 

prywatnoprawne w celach niezarobkowych. Zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa 

organizacje pozarządowe mogą zostać utworzone przez osoby fizyczne lub prawne. 

Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

organizacjami pozarządowymi są: 

• Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa 

handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. 

• Nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadającej osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  

w tym fundacje i stowarzyszenia. 

3. Trzeci sektor. 

Nazwa określająca ogół organizacji pozarządowych. Określenie powstało z podziału nowoczesnego 

państwa na trzy podstawowe sektory: państwowy, rynkowy oraz sektor organizacji non-profit. Zrzesza 

wszystkie podmioty, które nie są instytucjami publicznymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami. Trzeci 

Sektor można określić jako sektor społeczny lub obywatelski. 

4. Organizacje społeczne. 

Pokrewnym terminem organizacji pozarządowych jest definicja organizacji społecznych. Termin ten 

odnosi się do organizacji zawodowych, samorządowych oraz spółdzielczych. Zadaniami organizacji 

społecznych jest prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz społeczności. Mówiąc o organizacjach 

pozarządowych i organizacjach społecznych wyróżnić możemy cztery rodzaje organizacji: 

Organizacje ochotnicze – główną cechą tych organizacji jest odwołanie do wolontarystycznego 

charakteru ich działań. Znaczący wkład w aktywność tego typu organizacji mają wolontariusze - 

ochotnicy zrzeszeni w organizacji, 

Organizacje pożytku publicznego – status organizacji pożytku publicznego może uzyskać organizacja 

pozarządowa, a także spółka kapitałowa, która została powołana w celu niezwiązanym z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Organizacja pożytku publicznego przez dwa lata powinna 

prowadzić działania w obszarze pożytku publicznego, 

Organizacje użyteczności publicznej – nazwa ta nawiązuje do aktywności organizacji w dziedzinie 

ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli krótko 

mówiąc, do działania dla dobra publicznego, 

Organizacje non-profit – są rodzajem organizacji, które prowadząc swoją działalność skupiają się na 

wspieraniu publicznego lub prywatnego dobra nie kierując się osiągnięciem zysku. 
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5. Organizacje grup obywatelskich. 

• fundacje, 

• stowarzyszenia i ich związki, 

• federacje czy porozumienia stowarzyszeń i fundacji, 

• partie polityczne, 

• organizacje działające na mocy odrębnych przepisów, w tym m.in. koła łowieckie (Polski 

Związek Łowiecki), Polski Związek Działkowców, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, 

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komitety 

społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów), 

• spółki socjalne, 

• Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, 

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

• związki zawodowe, 

• związki pracodawców, 

• organizacje samorządów różnych grup zawodowych (izby gospodarcze branżowe, cechy i izby 

rzemieślnicze), z wyjątkiem tych, w których członkostwo jest obowiązkowe, jak Izby Lekarskie 

czy Rady Adwokackie, 

• kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, 

• organizacje kościelne: instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące 

działalność świecką, w tym: organizacje członkowskie (np. Akcja Katolicka, Bractwo Młodzieży 

Prawosławnej), instytucje społeczne kościołów (np. szkoły, placówki opiekuńcze, Caritas, 

redakcje, wydawnictwa), 

• grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe. 
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Rozdział II 

Stowarzyszenia 

Kluczowe Terminy 

 
➢ definicja stowarzyszenia 
➢ rodzaje stowarzyszeń 
➢ tworzenie stowarzyszeń 
➢ różnice i podobieństwa stowarzyszeń 
➢ organizacja wewnętrzna stowarzyszenia 
➢ zakończenie działalności stowarzyszenia  

 

Organizacje pozarządowe mogą zostać utworzone w różnych formach prawnych. Najpopularniejszymi 

są stowarzyszenia i fundacje. W tym rozdziale będzie można dowiedzieć się czym jest stowarzyszenie, 

jakie rodzaje stowarzyszeń wyróżniamy, a także jak utworzyć stowarzyszenie zwykłe lub rejestrowe 

oraz jakie są ich podobieństwa i różnice.   

1. Definicja stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie jest to grupa osób, bliższych lub dalszych znajomych, które łączą wspólne 

zainteresowania lub wspólny cel. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Posiada możliwość niezależnego ustalania swoich strategii, 

struktur organizacyjnych, a także aktów wewnętrznych. 

2. Rodzaje stowarzyszeń.  

stowarzyszenia rejestrowe – jest to stowarzyszenie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Od momentu rejestracji stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną, może łączyć się w związki 

stowarzyszeń, powoływać terenowe jednostki organizacyjne, a także korzystać z dofinansowań od 

władzy państwowej oraz innych instytucji. 

stowarzyszenia zwykłe – to forma współpracy o uproszczonym charakterze. Stowarzyszenie nie 

posiada osobowości prawnej, a do jego założenia wystarczą 3 osoby, które musza uchwalić regulamin 

oraz wybrać swojego przedstawiciela. Stowarzyszenie zwykłe nie podlega obowiązkowi rejestracji w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

stowarzyszenia kultury fizycznej – klub sportowy może działać w formie stowarzyszeń lub fundacji 

zarejestrowanych w KRS i tych stowarzyszeń zwykłych - więcej o klubach sportowych w kolejnych 

działach.  

związki stowarzyszeń – jest rodzajem stowarzyszenia skupiającym osoby prawne o celach 

niezarobkowych. Związek stowarzyszeń mogą powołać trzy inne stowarzyszenia. 
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3. Tworzenie stowarzyszeń rejestrowych.  

Krok 1: grupa ludzi, czyli założyciele. 

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, 

które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1). 

Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele 

ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast 

małoletni w wieku 16-18 lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do 

stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego 

stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni 

wybierać i być wybierani do władz tej jednostki (art. 3 ust. 2 i 3). 

Cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, 

którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą 

tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich (art. 4 ust. 1 i 2). 

Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenia (art. 10 ust. 3). Ustawa nie 

określa jednak szczegółowo, na czym polega „bycie członkiem wspierającym stowarzyszenia” – 

powinien to regulować statut. 

Stowarzyszenia, w liczbie, co najmniej 3, mogą także założyć związek stowarzyszeń (federację). 

Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym, że osoby prawne mające 

cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi (art. 22 ust. 1). 

Krok 2: projekt statutu. 

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie 

potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować 

wcześniej, czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim 

członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć 

miejsce na zabraniu założycielskim. 

Krok 3: zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego. 

W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 7 osób. Staną się one członkami założycielami 

danego stowarzyszenia. Warto zaprosić kilka osób więcej, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny 

nie dotrze na zebranie. 

Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie należy wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne: wybrać 

miejsce i ustalić termin zebrania, znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, 

która spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty. 
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Krok 4: rejestracja stowarzyszenia w KRS. 

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach: 

KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – jego nazwy, siedziby itd., 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK 

możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy 

dwa takie formularze dla zarządu), 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej (na jednym formularzu 

KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do komisji rewizyjnej wybraliśmy np. trzy osoby 

to wypełniamy dwa takie formularze dla komisji), 

KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, 

stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja chce rozpocząć 

tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń (w statucie muszą być stosowne 

zapisy na temat działalności gospodarczej). 

Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia załączamy: 

• statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia, 

• protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego  

i sekretarza/ protokolanta zebrania, 

• listę członków założycieli (zawierającą imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że 

wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby 

podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – 

dwa egzemplarze, 

• podjęte na zebraniu uchwały – wszystkie w dwóch egzemplarzach, podpisane przez 

przewodniczącego i sekretarza/ protokolanta zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, 

o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej), 

• oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń - każdy członek zarządu składa 

• oświadczenie o swoim adresie pod który można dostarczać korespondencję. Informacje te 

mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą 

widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd. 

• Stowarzyszenie, które jednocześnie rejestruje działalność gospodarczą, dodatkowo załącza: 

• dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, 

• dowód dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
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4. Tworzenie stowarzyszenia zwykłego.  

Krok 1: Założyciele czyli co najmniej 3 osoby zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują o: 

• założeniu stowarzyszenia zwykłego, 

• przyjęciu regulaminu, 

• wyborze przedstawiciela albo zarządu. 

Dodatkowo jeśli członkowie chcą mają możliwość wyboru komisji rewizyjnej. Warunkiem jest 

określenie zasad jej wyboru oraz kompetencji w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.  

Na spotkaniu założyciele podpisują się także na liście członków założycieli. Ma ona zawierać: imię  

i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis.  

Krok 2: wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dokonuje się na podstawie złożonego wniosku. 

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia zwykłego dostępny tutaj.  

Krok 3: wypełniony i podpisany przez zarząd lub przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie 

wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 

Leszno. 

Do wniosku dołączyć należy: 

• regulamin działalności stowarzyszenia, 

• listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, a także własnoręczne podpisy założycieli, 

• uchwałę o wyborze zarządu lub przedstawiciela, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej  

z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo 

członków powołanych organów zgodnie z regulaminem. 

Termin załatwienia sprawy: 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wpis do ewidencji. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez 

rozpoznania. 

Stowarzyszenia działają w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach. 
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5. Statut stowarzyszenia.  

Statut jest fundamentalnym i najważniejszym dokumentem organizacji. „Konstytucja” stowarzyszenia 

potrzebna jest do stworzenia oraz określenia podstawowych zasad funkcjonowania stowarzyszenia. 

Statut stowarzyszenia powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące działalności, organizacji 

struktur wewnętrznych oraz określenia misji stowarzyszenia.  

Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 

nazwę stowarzyszenia - w statucie wpisujemy nazwę naszego stowarzyszenia. Nie trzeba co prawda 

używać słowa „stowarzyszenie”, „towarzystwo”, „bractwo”, ale często określenia te są używane dla 

podkreślenia charakteru organizacji. Pamiętajmy, że pewne nazwy są zastrzeżone dla innych 

podmiotów np. bank, spółka, spółdzielnia. Nazwa powinna odróżniać nas od innych stowarzyszeń  

i organizacji. Warto więc sprawdzać czy nie ma już innych organizacji o takiej samej nazwie. 

siedzibę stowarzyszenia i teren działania - w statucie wpisuje się tylko nazwę miejscowości, w której 

będzie mieścić się siedziba organizacji. Ale już we wniosku do sądu rejestrowego będzie potrzebny 

dokładny adres pod którym znajduje się stowarzyszenie. Pod adresem rejestrowym nie musi być 

prowadzona działalność organizacji, tam mogą być przechowywane dokumenty organizacji. Nie ma 

potrzeby, aby w statucie wpisywać pełny, dokładny adres tej siedziby. 

cele i sposoby ich organizacji - cele to kluczowe informacje o tym, co chce osiągnąć stowarzyszenie  

i po co powstało. Działania, które będzie prowadzić, aby te cele osiągnąć,  to sposoby realizacji celów 

statutowych. Celem stowarzyszenia może być prawie każda działalność zgodna z obowiązującym 

prawem. Co więcej, cele stowarzyszenie nie muszą być realne, możliwe do osiągnięcia czy też  

z pożytkiem dla tzw. ogółu społeczeństwa. 

sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków - w statucie trzeba zawrzeć 

informacje jak można zostać członkiem stowarzyszenia (czy jest potrzebny wniosek, czy czyjeś poparcie 

np. w formie rekomendacji) kto przyjmuje/rozpatruje zgłoszenie, czy jest tryb odwoławczy. Jedna  

z podstawowych cech charakteryzująca stowarzyszenie to dobrowolność. Nikt nie może być zmuszony, 

aby zostać członkiem stowarzyszenia i nikomu nie można zabronić rezygnacji z członkostwa. Statut 

powinien zawierać wytyczne jak można zrezygnować z członkostwa (np. złożyć pisemną rezygnację) 

oraz przyczyny, z powodu których można być pozbawionym członkostwa – zostać „wyrzuconym”  

z organizacji. 

sposób reprezentowania stowarzyszenia - w statucie musi znaleźć się zapis o tym, kto reprezentuje 

stowarzyszenie na zewnątrz, czyli kto może m.in. podpisywać umowy, dokonywać przelewów 

bankowych, składać wniosek o dotację. Organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd 

stowarzyszenia. Dla wygody ustanawia się jednak, że nie cały zarząd, a określone osoby z tego organu, 

mogą reprezentować stowarzyszenie przed osobami trzecimi. 

sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienie składek członkowskich - aby 

stowarzyszenie mogło działać, potrzebuje zasobów. Także środków finansowych. W statucie wpisuje 

się informacje, jakie mogą być sposoby pozyskiwania środków finansowych oraz sposób ustanawiania 

składek członkowskich. Należy wpisać różne możliwe źródła finansowani np.: składki członkowskie, 

spadki, zapisy, darowizny, dotacje, zbiórki publiczne. Jeżeli stowarzyszenie ma prowadzić działalność 

gospodarczą musi także wpisać dochody z działalności gospodarczej. 
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zasady dokonywania zmiany statutu - w statucie musi być informacja o możliwości i sposobie 

dokonania zmiany statutu. Ponieważ jest to bardzo ważna decyzja, zawsze podejmuje ją walne 

zebranie członków. Często ten wybór jest obwarowany specjalnymi regulacjami (np. inny sposób 

podjęcia decyzji, większe kworum lub brak możliwości zastosowania drugiego terminu na zebranie). 

sposób rozwiązywania stowarzyszenia - cechy charakteryzujące stowarzyszenie to m.in. 

dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że członkowie, którzy je tworzą mogą 

również podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Ta decyzja też 

jest zastrzeżona dla najważniejszej władzy w stowarzyszeniu – walnego zebrania członków. W tym 

przypadku, podobnie jak przy zmianie statutu, mogą obowiązywać odrębne regulacje dotyczące 

sposobu podejmowania decyzji. 
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6. Organizacja wewnętrzna stowarzyszenia.  

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Głównym zadaniem tego organu jest 

podejmowanie uchwał stowarzyszenia. Zamiast walnego zgromadzenia statut może przewidywać 

zebranie delegatów, określając przy tym czas trwania ich kadencji.  

Stowarzyszenie zobowiązane jest do posiadania zarządu oraz wewnętrznego organu kontroli. Działania 

zarządu zależne są od statutu stowarzyszenia oraz decyzji walnego zgromadzenia członków. Zarząd 

obraduje podczas posiedzeń, w trakcie których uczestniczyć powinna co najmniej połowa członków 

zarządu.  

Ogólne zasady zwoływania posiedzeń komisji rewizyjnej opisane są w statucie stowarzyszenia. Komisja 

rewizyjna ze swoich prac powinna sporządzać protokół. Sprawozdania komisji nie muszą być jawne dla 

pozostałych członków stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

7. Likwidacja stowarzyszenia.  

Samorozwiązanie.  

Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania to członkowie tworzący stowarzyszenie mogą podjąć 

decyzję o rozwiązaniu (samorozwiązaniu) stowarzyszenia, rozpoczynając proces likwidacji. Można ją 

podjąć w dowolnym momencie działania, z dowolnych przyczyn. Powody dla jakich następuje podjęcie 

decyzji o samorozwiązaniu stowarzyszenia mogą być różne: wypalenie się formuły działania, 

rozproszenie członków po kraju, świecie; realizacja podstawowych celów dla których powstało 

stowarzyszenie, zmniejszenie się liczby członków zwyczajnych poniżej ustawowo wymaganą liczbę czy 

brak zarządu zdolnego do podejmowania decyzji (np. 2 z 3 członków zarządu złożyło rezygnację,  

a mimo zwołania walnego w celu doboru członków do zarządu, nie ma chętnych). 

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia zarezerwowana jest dla walnego zebrania członków oznacza to, 

że aby rozwiązać stowarzyszenie trzeba zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków zgodnie z 

zapisami statutowymi.  

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach  w statucie muszą znaleźć się zapisy dotyczące rozwiązania 

stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w 

związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej, najwyższej władzy – walnego zebrania 

członków.  

Zapisy statutowe powinny określać, ile osób minimalnie musi uczestniczyć w zebraniu i jaką liczbą 

głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w 

przypadku zmian statutu. Często w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem 

i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. 

Dokumenty jakie powinny zostać po nadzwyczajnym walnym zebraniu w sprawie rozwiązania 

stowarzyszenia to:  

• lista obecności –  imię, nazwisko i podpis członka stowarzyszenia;  

• protokół z nadzwyczajnego walnego zebrania członków – podpisywania przez 

przewodniczącego i protokolanta;  

• uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia – podpisywania przez przewodniczącego  

i protokolanta;  

• uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów/komisji likwidacyjnej – podpisywania przez 

przewodniczącego i protokolanta;  

• uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia – podpisywania 

przez przewodniczącego i protokolanta;  

• dodatkowe ustalenia/dokumenty w zależności od zapisów statutu. 

Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd.  

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia przez sąd może być podjęta na wniosek zgłoszony przez organ 

nadzoru. Jest nim starosta powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia i który ma 

prawo do sprawdzenia czy stowarzyszenie działa zgodnie z prawem. Przyczyny kontroli stowarzyszenia 

przez starostę mogą być różne, np. rutynowa kontrola organizacji działających na danym terenie, ale 

może to być również informacja zgłoszona do starosty o braku możliwości działania stowarzyszenia.  
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Sąd może również rozwiązać stowarzyszenie na wniosek prokuratora. Sąd może także rozwiązać 

stowarzyszenie z własnej inicjatywy np. jeśli organizacja mimo wezwań nie składa obowiązkowych 

dokumentów (np. zmian władz, zmian statutu). W przypadku stowarzyszeń z działalnością gospodarczą 

(wpisanych do rejestru przedsiębiorców) sąd ma także możliwość rozwiązania kiedy organizacja mimo 

wezwania nie złożyła sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata. 

Wniosek o otwarcie likwidacji  

Wniosek o otwarcie likwidacji (zmianę danych) składany jest do właściwego oddziału Krajowego 

Rejestru Sądowego, w którym stowarzyszenie jest zarejestrowane. Składa się on z odpowiednich 

formularzy oraz załączników:  

KRS-Z61 – formularz główny służący do zgłoszenia otwarcia likwidacji;  

KRS-ZR – załącznik do formularza głównego służący do zgłoszenia likwidatora/likwidatorów. Na jednym 

formularzu można zgłosić jedną osobę;  

KRS-ZK – załącznik do formularza głównego służący do wykreślenia zarządu wraz ze sposobem 

reprezentacji określonym w statucie. Zarząd zostaje wykreślony ponieważ jego obowiązki w momencie 

otwarcia likwidacji obejmuje likwidator/likwidatorzy. 

Formularze podpisywane są przez likwidatora/likwidatorów w zależności od przyjętego sposobu 

reprezentacji likwidatorów, najczęściej jest on zbieżny ze sposobem reprezentacji zarządu np. dwóch 

likwidatorów łącznie. Dokumenty składane do wniosku o otwarcie likwidacji to:  

• lista obecności na walnym zebraniu;  

• protokół z walnego zebrania;  

• uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów;  

• uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji. 

Stowarzyszenia bez działalności gospodarczej nie płacą za wniosek o otwarcie likwidacji. 

Stowarzyszenia z działalnością gospodarczą (zarejestrowane również w rejestrze przedsiębiorców) 

płacą 350 zł.  

Jeśli wniosek jest przesyłany pocztą do wniosku dołączamy także potwierdzenie przelewu dokonania 

opłaty sądowej albo wniosek o zwolnienie z tej opłaty. 

Zakończenie likwidacji  

Decyzja kiedy ma się zakończyć likwidacja należy do likwidatora. Maksymalny termin na zakończenie 

tego procesu to rok. Początek terminu określa data podjęcia uchwały lub data wskazana w 

postanowieniu sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządzeniu likwidacji. Możliwe jest przedłużenie 

tego terminu przez likwidatora, jeśli istnieją przyczyny, dla których likwidacja nie mogła być w tym 

czasie zakończona.  

Wniosek o przedłużenie tego procesu jest przedstawiany przez likwidatora sądowi. Może się on zgodzić 

na przedłużenie terminu likwidacji albo zarządzić zmianę likwidatora. Zwykle stowarzyszenia likwidują 

się w ciągu tego ustalonego przepisami roku. Ostatnim etapem samorozwiązania jest zwołanie przez 

likwidatora walnego zebrania członków w celu pojęcia decyzji o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu 

sprawozdania, którego jednym z jego elementów jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia 

likwidacji. Nadzwyczajne walne zebranie członków musi być zwołane zgodnie z procedurą określoną w 

statucie. 
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Dokumenty po zebraniu na dzień zakończenia likwidacji:  

• lista obecności – imię, nazwisko, podpis;  

• protokół z zebrania – podpisany przez przewodniczącego i protokolanta;  

• uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia 

likwidacji – podpisana przez przewodniczącego i protokolanta;  

• sprawozdanie z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji 

oraz potwierdzeniem podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o otwarciu likwidacji – 

podpisane przez likwidatora.  

Po zebraniu likwidator składa do sądu wniosek o wykreślenie organizacji na formularzu KRS-X2 

załączając wymienione dokumenty. Opłata za wykreślenie organizacji z KRS to 300 zł. Jeśli wniosek jest 

przesyłany pocztą do wniosku dołączamy także potwierdzenie przelewu dokonania opłaty sądowej 

albo wniosek o zwolnienie z tej opłaty. 
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Rozdział III 

Fundacje 

Kluczowe Terminy 

 
➢ definicja fundacja 
➢ ustanowienie fundacji 
➢ fundator 
➢ akt fundacyjny 
➢ organizacja wewnętrzna fundacji 
➢ likwidacja fundacji 

 

1. Definicja fundacji.  

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która zostaje ustanowiona do realizacji celów społecznych 

oraz gospodarnie użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, a także ochrona środowiska. 

Fundacje powołane mogą być przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa oraz adresu 

zamieszkania, a także osoby prawne mające siedziby w kraju i zagranicą. Siedziba fundacji powinna 

znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski. Fundację tak jak stowarzyszenie tworzą ludzie. Jednak 

o powołaniu fundacji oraz przedmiocie jej działania decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób 

nazywanych fundatorami. 

2. Ustanowienie fundacji.  

Fundacje powołuje się w oparciu o oświadczenie woli. Oświadczenie o powołaniu fundacji powinno 

być złożone w formie aktu notarialnego. Oświadczenie nie jest wymagane jeżeli ustanowienie fundacji 

następuje w testamencie. W deklaracji o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji 

oraz przeznaczyć składniki majątkowe na jego realizacje. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na 

realizację celów fundacji mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, a także przekazane na własność 

fundacji rzeczy ruchome i nieruchomości. 

3. Kto może utworzyć fundacje?  

Fundację mogą ustanowić osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania. 

Fundację ustanowić może również osoba prawna, której siedziba znajduje się zarówno na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą. Osobą, która powołuje fundację nazywamy fundatorem. 

Fundatorem może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec. Fundator może być 

jeden może być jeden ale mogą też występować w kilkuosobowej grupie. 
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4. Rola fundatora w fundacji.  

Fundator odpowiedzialny jest za powołanie fundacji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 

oraz sporządzenia statutu fundacji. Jeżeli fundator nie czuje się osobą kompetentną do ustanowienia 

fundacji może wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za wykonanie tych zadań. Fundator 

swoją funkcję może sprawować na kilka różnych sposobów:  

• Ustanawia fundację, wybiera jej władzę, tworzy statut oraz doprowadza do rejestracji fundacji. 

Udział fundatora kończy się wraz z rejestracją fundacji. 

•  Fundator nie uczestniczy aktywnie w dalszych działaniach, choć nie przestaje być jej 

fundatorem. Fundator po założeniu fundacji aktywnie uczestniczy w jej działania. W praktyce 

fundatorzy angażują się w pracę ustanowionych przez siebie fundacji, zasiadając w zarządzie 

lub radzie.  

• Po ustanowieniu fundacji fundator nie uczestniczy aktywnie w życiu fundacji, natomiast 

pozostawia sobie kluczowe kompetencje np. decyzję o zmianie władz, czy likwidację fundacji. 

 

5. Fundusz założycielski.  

Według zapisów w ustawie fundator poza ustaleniem celu fundacji powinien przekazać na jego 

wykonanie pewną część majątku zwaną funduszem założycielskim. W skład funduszu wchodzą: 

pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości przekazane na własność fundacji.  

Nie istnieje również z góry ustalona minimalna oraz maksymalna wysokość funduszu założycielskiego. 

O wielkości zgromadzonych środków w funduszu decyduje fundator. Majątek zgromadzony  

w funduszu założycielskim powinien być na tyle wystarczający, by umożliwić fundacji rozpoczęcie 

działań. 

6. Czym jest akt fundacyjny.  

Akt fundacyjny – akt założycielski. Jest to oświadczenie woli fundatora mające na celu powołanie 

fundacji. Dokument zawierać powinien cele fundacji oraz majątek przeznaczony na ich realizacje. 

Zgodnie z ustawą akt fundacyjny powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego lub po 

śmierci fundatora w formie testamentu.   

Oświadczenie woli o powołaniu fundacji musi zawierać cel oraz majątek przeznaczony na ich realizację. 

W akcie fundacyjnym fundator może wskazać ministra właściwego, który będzie sprawował nadzór 

nad działalnością fundacji. Wybierając ministra należy wskazać szefa resortu, który najbardziej 

odpowiada działalności fundacji. Fundacje działają w oparciu o Ustawę o Fundacjach. 
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7. Statut i organizacja wewnętrzna fundacji 

Statut fundacji jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem. „Konstytucja” fundacji jest pisemnym 

potwierdzeniem najważniejszych zasad działalności fundacji.  

Najważniejszy akt wewnętrzny jest fundamentem, na którym fundacja opiera swoją aktywność. 

Wszelkie działania wykonywane przez fundacje powinny być zgodne z jej statutem i nie powinny się 

mu przeciwstawiać.  

Statut powinien być napisany możliwie jak najprostszym językiem, logicznie, bez zbędnych szczegółów. 

Dokument może być również źródłem wiadomości i informacji dla potencjalnych grantodawców, 

którzy mają okazję na zapoznanie z obszarem działalności fundacji, jakie są jej struktury wewnętrzne 

oraz kto reprezentuje fundacje. 

Co powinien zawierać statut fundacji?  

• nazwę i siedzibę fundacji,  

• majątek – wysokość funduszu założycielskiego,  

• cele fundacji,  

• sposoby realizacji celów statutowych,  

• władze fundacji - wszystko o zarządzie,  

• sposób reprezentowania fundacji,  

• zasady zmiany statusu, posiadanie statusu OPP,  

• określenie sposobu likwidacji. 

Kto uchwala statut fundacji?  

Statut uchwalany jest przez fundatora/fundatorów. Zdarza się jednak, że decyzja o uchwaleniu statutu 

przypada zarządowi lub radzie fundacji. Taka sytuacja może wystąpić w momencie gdy fundator 

ustanowił fundacje w testamencie i zapisał uchwalenie jej statutu władzom fundacji.                                                   

Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, natomiast nie wskazał i nie upoważnił nikogo do 

uchwalenia statutu, w takim przypadku zastosować należy przepisy IV Kodeksu cywilnego. Oznacza to, 

że osobą uprawnioną do ustalenia statutu będzie spadkobierca lub zapisobiorca. 
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Struktura organizacyjna fundacji.  

Najwyższą władza fundacji jest Fundator, który jest odpowiedzialny za ustanowienie fundacji poprzez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz sporządzenia statutu fundacji. Zarząd fundacji jest jedynym 

obligatoryjnym organem fundacji.  

Zarząd fundacji składa się z 3 do 5 osób. W składzie zarządu zasiadać powinien także Prezes fundacji. 

Pierwszy skład zarządu oraz jego prezes powoływany jest przez fundatora. W kolejnych kadencjach 

zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji. Zarząd jest organem wykonawczym fundacji. Pełni 

również funkcję reprezentacyjną, podejmuje rozmowy z innymi podmiotami, a także podpisuje 

umowy. Zarząd odpowiada za przyjmowanie darowizn, podpisuje zobowiązanie finansowe. Realizując 

cele fundacji zarząd powinien działać zgodnie z zasadami statutowymi, a także przepisami prawa.  

Organ kontroli wewnętrznej – organem kontroli wewnętrznej może być Rada Fundacji, Rada 

Nadzorcza, czy Komisja Rewizyjna. Decyzje wydawane przez organ kontroli podejmuje decyzje  

w formie uchwał, które musza zostać zaakceptowane przez wszystkich obecnych. Zwoływanie 

posiedzeń organu kontroli wewnętrznej powinny odbywać się zgodnie z zapisami w statucie fundacji.    

Rada Programowa – jest to organ nieobligatoryjne, pełni funkcję doradczą. Rada programowa może 

zostać powołana w celu wyrażenia opinii w zakresie sprawy lub wsparcia organów obligatoryjnych.  

W radzie mogą zasiadać osoby znane, sympatyzujące z fundacją oraz wspierające jej działania. 
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8. Zakończenie działalności fundacji  

W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja. Są 

to: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych 

i majątku fundacji. 

W praktyce fundacje raczej są likwidowane z tego drugiego powodu. Dlaczego? Ponieważ cel (cele) 

fundacji są zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten 

cel zostanie całkowicie osiągnięty i stanie się to przyczyną likwidacji. W statucie fundacji warto zapisać 

informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, kto powoła likwidatora oraz podejmie 

decyzję o przeznaczeniu pozostałego majątku.  

Najczęściej decyzja ta należy do najwyższego organu, np. rady fundacji, jeśli została powołana. Czasem 

decyzja wymaga jeszcze zgody fundatora. Zapisy są różne. Ważne, by postępować zgodnie z tymi 

wytycznymi.  

W statucie można zaznaczyć na co może zostać przekazany pozostały po likwidacji majątek fundacji. 

Ogólnie zasada jest taka, że majątek jest przekazywany na rzecz innej organizacji o podobnych celach 

statutowych. 

Rozpoczęcie likwidacji fundacji - procedura, dokumenty.  

Pierwszym formalnym etapem rozpoczęcia likwidacji jest podjęcie decyzji o likwidacji fundacji. Jest ona 

podejmowana odpowiednio przez władze określone w statucie. Może to być np. rada fundacji, 

fundator albo zarząd jeśli to jedyny organ fundacji.  
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Rozdział IV 

Spółdzielnie socjalne 

Kluczowe Terminy 

 
➢ Definicja spółdzielni socjalnej 
➢ Kto może założyć spółdzielnię socjalną 
➢ Jak założyć spółdzielnię socjalną 

 

 

1. Definicja spółdzielni socjalnej.  

Spółdzielnia socjalna - to forma podmiotowości prawnej łączącej cechy przedsiębiorstwa oraz 

organizacji pozarządowej. Spółdzielnie socjalne, prowadząc równolegle działalność gospodarczą oraz 

reintegrację społeczną i zawodową, stały się jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej 

oraz istotnym instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji i zwiększania spójności 

społecznej. 

Cele spółdzielni socjalnej:  

• prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków;  

• spółdzielnia socjalna działa na rzecz:  

społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i 

podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w 

miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć 

działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 

na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną 

działalności gospodarczej.  

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 

członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)  

Zadania, którymi szczególnie mogą być zainteresowane spółdzielnie socjalne, to działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub 

zagrożonych zwolnieniem, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, działania edukacyjne i kulturalne.  

W spółdzielniach socjalnych nie ma możliwości dystrybucji zysku między członków spółdzielni. Ustawa 

w sposób wyraźny określa cele, na jakie może zostać przeznaczona nadwyżka bilansowa. 
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Jest ona przeznaczana na:  

• zwiększenie funduszu zasobowego – co najmniej 40 proc.,  

• cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni – nie mniej niż 40 proc.,  

• fundusz inwestycyjny. 

 

2. Kto może założyć spółdzielnię socjalną?  

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, 

i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób 

fizycznych nie może być mniejsza od pięciu. osoby bezrobotne, bezdomni realizujący indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego, 

uzależnieni od narkotyków po zakończeniu terapii, niepełnosprawni, osoby zwalniane z zakładów 

karnych, uchodźcy. 
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3. Jak założyć spółdzielnię socjalną? 

Krok pierwszy: pomysł na działalność Grupa, która chce założyć spółdzielnię socjalną, musi mieć 

pomysł na działalność gospodarczą. To najważniejszy moment na etapie powstawania spółdzielni, 

bowiem od właściwego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależy przyszłość spółdzielni i jej członków.  

Krok drugi: przygotowanie statutu Gdy członkowie przyszłej spółdzielni ustalą, co chcą i mogą robić, 

można przystąpić do przygotowania statutu, który musi zostać zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu 

członków-założycieli. Statut musi zawierać m.in. nazwę spółdzielni, informacje o przedmiocie 

działalności, obszarze działania, a więc na jakim terenie spółdzielcy będą sprzedawać swoje produkty 

lub świadczyć usługi, o okresie działalności, jeśli spółdzielnia została założona na czas określony,  

o prawach i obowiązkach członków, zasadach wyboru i kompetencjach władz spółdzielni, zasadach 

wprowadzania wszelkich zmian w statucie, zasadach podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania 

strat, o wysokości wpisowego, które każdy członek musi wnieść (decyzję o wysokości wpisowego 

podejmują wszyscy członkowie spółdzielni). Gdy statut będzie gotowy, muszą go podpisać wszyscy 

członkowie przyszłej spółdzielni.  

Krok trzeci: pozyskanie współpracy z instytucjami i przygotowanie gruntu do przyszłej działalności 

Zanim spółdzielnia zostanie zarejestrowana i zyska osobowość prawną, jej założyciele muszą rozwiązać 

kilka kwestii, związanych ze sfinansowaniem rozpoczęcia działalności, w tym z zapewnieniem środków 

na zatrudnienie członków (to poważne obciążenie dla spółdzielni na samym starcie), a także na sprzęt 

i maszyny, kupno lub wynajęcie oraz adaptację lokalu. Podstawowym źródłem dofinansowania 

spółdzielni są środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności. Jednak ich przekazywanie może 

potrwać nawet kilka miesięcy.  

Krok czwarty: rejestracja W ciągu siedmiu dni od zebrania założycielskiego członkowie spółdzielni 

muszą ją zarejestrować. Spółdzielnie socjalne rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym na takich 

samych zasadach, jak wszystkie spółdzielnie. Są natomiast zwolnione z opłaty za rejestrację i ogłoszenie 

wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
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Rozdział V 

Kluby Sportowe 

Kluczowe Terminy 

 
➢ Definicja kluby sportowe 
➢ Formy klubów sportowych 
➢ Rejestr w ewidencji starosty 
➢ Podstawy prawne 
➢ Rejestracja 
➢ Założyciele i członkowie 
➢ Władze 

 
 

1. Definicja klubu sportowego 
 
Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej 
dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba 
prawna (np. w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej), której głównym 
- i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą 
konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii 
wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób. 

 

2. Kluby sportowe mogą działać w formie: 

• stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne 
stowarzyszenia/ fundacje) 

• uczniowskich klubów sportowych, 
• stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę 

klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia 
nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą 
zarejestrować się w KRS), 

• spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych 
działa w takiej formie prawnej). 
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3. Rejestr (ewidencja) starosty  

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim 
statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej 
procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na 
siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania 
administracyjnego). 

Uczniowski klub sportowy mających w statucie zapis o możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej musi być podmiotem zarejestrowanym w KRS jako przedsiębiorca.  
W ewidencji starosty nie są rejestrowane kluby sportowe z zapisem o prowadzeniu 
działalności gospodarczej. 

4. Prawne podstawy działalności  

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji 
starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej): 

• zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie, 
• nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem 

postępowania administracyjnego), 
• prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o 

sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego. 

5. Rejestracja 

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji 
starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej): 

• rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla UKS, a dla stowarzyszenia płatna 10 
zł, 

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15,  
64-100 Leszno  
Nr konta bankowego: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513  

• starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku,  
a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. 
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6. Założyciele i członkowie 

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji 
starosty: 

• min. 7 założycieli (osoby fizyczne), 
• obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach), 
• osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, 
• osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach 

władz stowarzyszenia. 

 

W uczniowskim klubie sportowym mogą być członkami uczniowie, nauczyciele, rodzice. 

7. Władze 

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub 
sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty: 

• walne zebranie członków, 
• komisja rewizyjna, 
• zarząd. 

8. Jak tworzy się uczniowski klub sportowy (UKS) oraz stowarzyszenie 
sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej? Co zawiera ich 
statut? 

Zebranie założycielskie 

Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS lub stowarzyszenia sportowego to zwołanie 
zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. 

Oto przykładowy przebieg zebrania założycielskiego: 

1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez osobę z tzw. grupy roboczej 
2. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu 

jawnym czy tajnym, zwykłą większością czy bezwzględną większością głosów, 
pamiętajmy, że uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być 
przyjęte jednogłośnie) 

3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i protokolanta (rejestruje przebieg 
spotkania - sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub 
zostać zgłoszeni przez inne osoby 
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4. Podpisanie listy członków założycieli (listę 
dobrze jest przygotować wcześniej, w praktyce można dać 
ją do podpisania już w momencie, gdy osoby przychodzą na spotkanie, a w tym 
punkcie przewodniczący powinien tylko sprawdzić czy na pewno wszyscy członkowie 
podpisali się na wszystkich egzemplarzach listy) 

5. Podjęcie uchwały o powołaniu klubu sportowego  (uchwała nr 1) 
6. Dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag 
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2) 
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu klubu – podjęcie uchwały o wyborze zarządu 

(uchwała nr 3) 
9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej – podjęcie uchwały o wyborze 

komisji rewizyjnej (uchwała nr 4) 
10. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego klubu - podjęcie uchwały o 

wyborze komitetu założycielskiego (uchwała nr 5) 
11. Zamknięcie zebrania 

Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania. 

Co powinien zawierać statut UKS lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego 
działalności gospodarczej 

Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania stowarzyszenia, które 
w statucie określa swój ustrój, organizację, sposób i cele działania. Przyjmuje się, iż statut ma 
charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której 
przystępują dalsi członkowie. 

Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut takiego 
stowarzyszenia lub uczniowskiego klubu sportowego. Są to: 

• nazwa organizacji,  
• siedziba i teren działania, 
• cele i sposoby ich realizacji, 
• informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty 

członkostwa, prawa i obowiązki członka), 
• informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy), 
• informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość), 
• sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał, 
• źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na 

działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich), 
• sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań 

majątkowych, 
• zasady wprowadzania zmian w statucie, 
• sposób rozwiązania się organizacji. 

Oczywiście statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Taki 
dodatkowy punkt statutu, ważny w działalności klubu sportowego z uwagi na pobieranie opłat 
startowych, opłat za obozy treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, może być np.  
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wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego. Ważne jednak, 
aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego. 

Gdzie i jak rejestrują się UKS i stowarzyszenia sportowe nieprowadzące działalności 
gospodarczej? Jak przebiega rejestracja? 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie oraz par. 1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki 
w sprawie ewidencji klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe 
działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze 
względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami 
tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, 
a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę 
właściwego ze względu na siedzibę klubu. 

Rejestracja klubu sportowego w ewidencji starosty 

Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku zarządu 
klubu. Przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki wniosek i co powinien zawierać. To 
starostwa określają indywidualnie jego kształt. Zgodnie z ustawą o sporcie do wniosku załącza 
się: statut; listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca 
zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; informację o adresie siedziby klubu sportowego. 

Przy rejestracji klubów sportowych w starostwach wymagane są następujące dokumenty: 

1. Wniosek.  
2. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z: 

• uchwałą o powołaniu klubu, 
• uchwałą o zatwierdzeniu statutu, 
• uchwałą o wyborze zarządu, 
• uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej). 
• uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego. 

3. Lista założycieli zawierająca: 
• imię i nazwisko, 
• datę i miejsce urodzenia, 
• numer PESEL, 
• miejsce zamieszkania, 
• własnoręczny podpis 
• numer telefonu  

4. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 
osób). 

5. Informacja o adresie siedziby klubu. 
6. Statut klubu w trzech egzemplarzach. 
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7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
8. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

Wpis (lub odmowa wpisu do ewidencji) następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Opłaty 

Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie 
przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 
10 zł. Natomiast uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 
1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej 
dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji) oraz wydanie zaświadczenia w sprawach 
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej (gdy wydawano tę opinię, kultura fizyczna znajdowała się w 
gestii MEN) zawartym w piśmie z 27 listopada 2007 roku (nr DP-KS-022-629/07), działalność 
uczniowskich klubów sportowych spełnia wymogi przepisów ustawy o opłacie skarbowej, 
zatem urzędowe czynności i zaświadczenia wydane na wniosek UKS są zwolnione z opłat. 
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Rozdział VI 

Działalność Pożytku Publicznego 

Kluczowe Terminy 

 
➢ Definicja działalności pożytku publicznego  
➢ Status pożytku publicznego 
➢ Rada działalności pożytku publicznego 
➢ Zadania Rady Pożytku Publicznego 

 

1. Definicja działalności pożytku publicznego.  

Działalność pożytku publicznego jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Czym jest działalność pożytku publicznego?  

Działalnością pożytku publicznego jest działalność użyteczna społecznie prowadzona  przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych. Działalność pożytku publicznego mogą prowadzić nie tylko 

organizacje pożytku publicznego ale także wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały w sądzie 

status pożytku publicznego.  

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność pożytku publicznego 

nie może być prowadzona przez partie polityczne, europejskie partie polityczne, związki i samorządy 

zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne oraz  europejskie fundacje polityczne. 

Status pożytku publicznego - obowiązki  

Status organizacji pożytku publicznego nadaje organizacji dodatkowe 

specjalne uprawnienia i obowiązki, które na wniosek złożony przez 

organizacje nadaje sąd. Warunkiem otrzymania statusu organizacji 

pożytku publicznego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego po 

spełnieniu przez organizację specjalnych wymogów.  

• Organizacja powinna prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności 

lub określonej grupy podmiotów – warunek - grupa musi być wyodrębniona ze względu na 

szczególnie trudną sytuacje życiową.  

• Organizacja powinna posiadać kolegialny organ wyboru oraz organ kontroli lub nadzoru, który 

nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej organom zarządzającym. 

• Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.  

 

 



 

34 
 

 

 

 

• Akty wewnętrzne organizacji zabraniają: udzielania pożyczek, przeznaczania majątku 

organizacji na rzecz członków oraz ich osób bliskich, a także wykorzystywania majątku 

niezgodnie z celem organizacji.  

• Organizacja zobowiązana jest również do corocznego składania sprawozdań aby wszyscy 

zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co zostały wydane środki przekazane przez 

darczyńców. 

Status pożytku publicznego – przywileje 

Oprócz nakładanych obowiązków status organizacji pożytku publicznego przyznaje organizacji także 

przywileje, które stosuje się wobec organizacji i prowadzonej przez nią działalność pożytku 

publicznego.  

Jeżeli jednak organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność gospodarczą, wówczas stosuje się 

do niej takie same zasady jak do innych organizacji pozarządowych, które nie posiadają tego statusu.  

• Organizacja pożytku publicznego ma możliwość użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa 

lub samorządu terytorialnego na peryferyjnych warunkach.  

• Prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji.  

• Zwolnienie organizacji od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od 

czynności cywilnoprawnych, a także zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych.  

• Organizacja ma możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Organizacja sama wskazuje organizację, której chciałaby przekazać środki. 

 

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego  

Rada Działalności Pożytku Publicznego to w głównej formie grono doradcze, którego podstawowym 

zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przeznaczonych na potrzeby organu 

jednostki administracyjnej. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powoływana przez organ 

wykonawczy bez względu czy działa na szczeblu gminy, powiatu czy województwa.  

Po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmieniły się zasady 

powoływania rad na szczeblu gminy i powiatu. Przed nowelizacją powołanie rady było prawem organu 

wykonawczego, natomiast po nowelizacji ustawy utworzenie rady stało się zadaniem obligatoryjnym. 

Warunkiem powołania rady jest wola organizacji pozarządowych. 

3. Zadania Rady Pożytku Publicznego  

 
• opiniowanie projektów strategii gmin i powiatów,  

• udzielanie pomocy w trakcie sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,  

• wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych oraz zlecenia ich organizacjom, 

opiniowanie zmian dotyczących funkcjonowania organizacji,  

• wyrażanie opinii na temat projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego dotyczących 

sektora pożytku publicznego.    
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Rozdział VII 

Wolontariat 

Kluczowe Terminy 

 
➢ Kim jest wolontariusz 
➢ Kim jest korzystający 
➢ Porozumienie 
➢ Obowiązki wolontariusza 
➢ Obowiązki korzystającego 

 

Wysoka skuteczność wynika z wyjątkowej motywacji – motorem podejmowania zadań nie jest zarobek, 

ale chęć zrobienia czegoś pożytecznego, chęć sprawdzenia się w działaniu, ale także nauczenia się 

czegoś nowego i zdobycia nowych doświadczeń życiowych. Działalność, o której mowa, to oczywiście 

działalność wolontariacka, bez której trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie prawie 

wszystkich organizacji pozarządowych. 

1. Kim jest wolontariusz? 

Zgodnie z art. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba 

fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tej 

ustawie. Wolontariuszami nie muszą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Również niepełnoletni mogą 

działać ochotniczo i bez wynagrodzenia na rzecz stowarzyszeń lub fundacji, jednak powinny pamiętać, 

że musi się to odbywać za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.  

Wolontariuszami mogą być bezrobotni, którzy działają na rzecz np. stowarzyszeń lub fundacji jako 

wolontariusze, nie tracąc statusu bezrobotnego, a także nie tracąc prawa do zasiłku. Warto przy okazji 

podkreślić, że działalność wolontariacka w przypadku takich osób ma ważne znaczenie społeczne – jest 

szansą na podtrzymanie poczucia własnej wartości, utrzymanie aktywności życiowej, a także zdobycie 

nowych kompetencji, co może przyczynić się do zdobycia nowej pracy.  

Wolontariuszami mogą być także członkowie stowarzyszeń, wykonujący zadania na ich rzecz.  

W momencie podpisania przez nich porozumienia wolontariackiego, uzyskują oni dodatkowe 

uprawnienia wynikające z ustawy. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych  

w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz: 

• organizacji pozarządowych,  

• organów administracji publicznej,  

• jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych 

przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, 

• podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie 

wykonywanej przez nie działalności leczniczej. 

 



 

36 
 

 

2. Kim jest korzystający?  

Mianem Korzystającego Ustawa określa te podmioty, na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać 

swoje świadczenia. Korzystającymi mogą być:  

• organizacje pozarządowe, to znaczy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, niebędące jednostkami sektora 

finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku,  

• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów  

i związków wyznaniowych,  

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

• spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe,  

• organy administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej,  

• placówki oświatowe, instytucje kultury,  

• jednostki pomocy społecznej,  

• organizacje międzynarodowe.  

Podmioty, które zostały wymienione mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy z wyłączeniem 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zastrzeżenie to dotyczy także stowarzyszeń  

i fundacji prowadzących działalność gospodarczą. 

3. Porozumienie  

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystający ma wobec 

wolontariuszy szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek zawarcia z wolontariuszem 

porozumienia, które określa zakres i sposób wykonywania świadczeń, a także czas na jaki zostało 

zawarte.  

Forma porozumienia uzależniona jest od czasu wykonywania świadczeń 

przez wolontariusza. Jeśli porozumienie zostanie zawarte na czas 

poniżej 30 dni, wówczas porozumienie może zostać zawarte w formie 

ustnej, natomiast jeżeli okres świadczenia przez wolontariusza jest 

dłuższy niż 30 dni, wtedy porozumienie powinno być sporządzone na 

piśmie.  

Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego 

rozwiązania. Powinno określać, że zarówno korzystający, jak  

i wolontariusz mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub za 

wypowiedzeniem. 
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4. Obowiązki Wolontariusza  

Głównym obowiązkiem wolontariusza jest należyte wykonywanie powierzonych obowiązków,  

o których mowa jest w zawartym porozumieniu. Porozumienie jest umową cywilnoprawną, w związku 

z czym wolontariusz może odpowiadać między innymi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania zawartego w umowie.  

Należy zatem zwrócić uwagę, że – zgodnie z art. 43 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie – wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do 

rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania 

stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Jest to zatem wymóg stawiany w istocie obu 

stronom – i wolontariuszowi, który powinien nie tylko posiadać określone kwalifikacje, ale także 

udowodnić je korzystającemu i organizacji, która powinna sprawdzać, czy do swoich działań angażuje 

osoby kompetentne. Dotyczy to szczególnie tych organizacji i działań, gdzie wymagane są specyficzne 

umiejętności i predyspozycje, np. praca  z dziećmi, praca z chorymi itd. 

5. Obowiązki Korzystającego  

Wobec wolontariuszy Korzystający ma szereg obowiązków. Przede 

wszystkim musi (na prośbę wolontariusza) na piśmie potwierdzić treść 

zawartego ustnie porozumienia - dotyczy to świadczeń poniżej 30 dni. 

Korzystający  powinien poinformować wolontariusza o ryzyku dla 

zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi działaniami,  

a także o zasadach ochrony dla przed zagrożeniami.  

Ważnym obowiązkiem, o którym powinien pamiętać Korzystający jest 

zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Zadaniem Korzystającego jest także pokrywanie kosztów podróży 

służbowych i diet.  

Wolontariusz może w całości lub w części zwolnić z tych obowiązków korzystającego, ale musi to 

uczynić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Ponadto Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że Korzystający może na 

prośbę wolontariusza przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu przez niego świadczeń, pokrywać 

niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, pokrywać koszty szkoleń, a także zgłosić 

wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie został nim wcześniej objęty.  
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