INFORMACJE
O STOWARZYSZENIACH ZAWODOWYCH
I FORMACH ICH DZIAŁANIA.

Gorlice, 2019 rok

STOWARZYSZENIE to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych
powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania, które
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania
i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS)
(Dz.U. z 2019 r. poz. 713).
CELEM STOWARZYSZENIA MOŻE BYĆ:
• działalność naukowa, naukowo-techniczna, promocja wymiany wiedzy i technologii,
• wsparcie rozwoju gospodarczego,
• działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy,
• działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• działanie polegające na wsparciu oraz promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i podtrzymywanie tradycji,
• działanie na rzecz mniejszości narodowych,
• działanie dotyczące promocji walorów przyrodniczych,
• ochrona środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań
przyjaznych środowisku,
• promocja i rozwój turystyki,
• działanie dotyczące dobroczynności, promocja i organizacja wolontariatu,
• wspieranie inicjatyw społecznych,
• dobroczynności, promocja i organizacja wolontariatu,
• ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
• rehabilitacja zawodowa i społeczna,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• wsparcie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i tożsamości regionalnej,
• wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,
• ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych i niepełnosprawnych, podejmowanie
działań na rzecz wyrównywania ich szans,
• budowa społeczeństwa informacyjnego,
• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe,
• upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej,
a także działania wspomagające rozwój demokracji,
• działalność dotycząca kultu religijnego.

W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie uregulowanymi w przepisach
prawa i mającymi specjalne cele, są:
•
•
•
•
•
•

partie polityczne
komitety wyborcze
związki wyznaniowe
organizacje pracodawców
związki zawodowe
cechy rzemieślnicze

ODBIORCAMI DZIAŁAŃ STOWARZYSZEŃ MOGĄ BYĆ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Społeczność lokalna
Organizacje pozarządowe
Instytucje
Rodzina
Dzieci, młodzież
Kobiety
Samotne matki (ojcowie)
Osoby chore
Dzieci z niepełnosprawnością
Dorośli z niepełnosprawnością
Rodziny osób chorych, niepełnosprawnych
Osoby uzależnione od alkoholu
Osoby uzależnione od narkotyków
Ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie
Osoby bezrobotne
Osoby w kryzysie bezdomności
Osoby skrajnie ubogie
Uchodźcy, migranci, repatrianci
Osoby starsze, kombatanci
Więźniowie, byli więźniowie
Inni zainteresowani

RODZAJE STOWARZYSZEŃ:
•

Stowarzyszenie rejestrowe
Stowarzyszenie rejestrowe powołuje przynajmniej 7 osób, które uchwalają statut
stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Stowarzyszenie rejestrowe od
zwykłego odróżnia miedzy innymi konieczność zarejestrowania go w Krajowym
Rejestrze Sądowym KRS; zamiast regulaminu posiada statut stowarzyszenia.
Kwestię zakładania tego typu stowarzyszeń reguluje rozdział 2 „Tworzenie
stowarzyszeń” ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

•

Stowarzyszenie zwykłe.
Do założenia takiego stowarzyszenia potrzebne są tylko 3 osoby pełnoletnie
posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Zrzeszać mogą

się jedynie osoby fizyczne. Stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie regulaminu,
który same tworzą. Nie ma potrzeby rejestrowania tego stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS), jednak należy zarejestrować je w urzędzie. Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada osobowości prawnej. Musi utrzymywać się jedynie ze składek
członkowskich (nie może ubiegać się o dotacje).
Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego (najczęściej wymagane dokumenty):
•

•
•
•
•
•

wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek musi zawierać datę jego
sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany, adres siedziby
stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis
przedstawiciela;
regulamin działalności w trzech egzemplarzach;
protokół z zebrania założycielskiego, który został podpisany przez przewodniczącego
zebrania i protokolanta wraz z załącznikami;
lista założycieli, na której muszą się znaleźć imiona i nazwiska, daty i miejsce
urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy(czasami wymaga się również
nr PESEL lub numerów dowodów osobistych);
oświadczenia założycieli o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych
i o niepozbawieniu praw publicznych;
lista obecności na spotkaniu założycielskim.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:
•
•
•
•
•

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.

Stowarzyszenia zwykłe mogą:
•

•
•
•

występować przed sądem jako strona w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (art.64 Kodeksu Postępowania Cywilnego) związanych z celami
zapisanymi w regulaminie;
wytaczać powództwa na rzecz obywateli;
współpracować z innymi organizacjami społecznymi;
wszyscy członkowie organizacji mogą zaciągać zobowiązania majątkowe osobiście lub
za pośrednictwem pełnomocnika na zasadach i w sposób określony w przepisach
Kodeksu Cywilnego o pełnomocnictwie.

Więcej informacji dotyczących różnic pomiędzy stowarzyszeniami rejestrowanymi oraz
zwykłymi:
https://poradnik.ngo.pl/czym-rozni-sie-stowarzyszenie-rejestrowe-od-zwyklego-infografika

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE to kategoria grupująca stowarzyszenia zrzeszające ludzi
wykonujących określony zawód.
Największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji i stowarzyszeń ngo.pl
Aktualny wykaz stowarzyszeń działających na terenie powiatu gorlickiego jest dostępny na
stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach:
https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,247950,jak-zarejestrowac-stowarzyszeniewykazstowarzyszen.html
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