
Obowiązuje od dnia 20.05.2016 r. 

 
 

Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie w KRS? 
 
 

1. Stowarzyszenie zakładane jest przez co najmniej 7 osób.  

2. Na zebraniu założycielskim członkowie stowarzyszenia podejmują uchwały o:  

- powołaniu i o adresie siedziby stowarzyszenia,  

- przyjęciu statutu,  

- wyborze władz stowarzyszenia lub wyborze komitetu założycielskiego. 
 
* Podjęte na zebraniu uchwały podpisuje przewodniczący i sekretarz (protokolant) zebrania. 

 

Wybór Komisji Rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia. 
Członków komisji rewizyjnej można wybrać w terminie późniejszym – po otrzymaniu wpisu w KRS.  
Jednak ze względów praktycznych warto powołać komisję rewizyjną już na zebraniu założycielskiem, 
żeby - po zarejestrowaniu w KRS  - nie zwoływać walnego zebrania, aby ją wybrać. 

 

3. Zarząd składa do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wniosek o rejestrację stowarzyszenia wraz 
ze: 

• statutem stowarzyszenia; 

• protokołem z wyboru władz oraz adresem siedziby stowarzyszenia; 

• listą założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania 

oraz własnoręczne podpisy założycieli.  
 
 
W nagłówku listy założycieli warto dodać informację, że:„Wszyscy członkowie założyciele spełniają 
warunki wymienione w ustawie Prawo o stowarzyszeniach”, w ten sposób osoby podpisujące się 

na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy. 
 
 

Wniosek o rejestrację podpisuję wszyscy członkowie zarządu. 
 
 
 
- formularze do złożenia w KRS dostępne są m.in. na stronie: www.druki-krs.pl 

- przykładowy wzór statutu dostępny jest na stronie: www.zielona-gora.pl - w zakładce „Organizacje 
pozarządowe” - „Wzory druków”. 

 
 
 

Postępowanie o wpis lub zmianę wpisu jest wolne od opłat sądowych. 
 
UWAGA! 
Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja automatycznie otrzymuje numery REGON i NIP. 
 
 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną (patrz: Dział II ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

 

 

 



 

 

 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne określa w statucie: 

 
1) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; 
2) strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej; 
3) organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub 
powoływania; 
4) możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej 
wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie 
stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków 
zarządu stowarzyszenia. 
 
Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna 
może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania. 
Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną, o ile przewiduje to statut 
stowarzyszenia. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa: 
 
1) warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną; 
2) zasady gospodarowania majątkiem; 
3) sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania 
umów z członkami jej zarządu; 
4) szczegółowe zasady likwidacji. 
 
Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej z Krajowego 
Rejestru Sądowego składa Zarząd stowarzyszenia. 
 
Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po 
wpisie do KRS. 
 
Z chwilą wykreślenia z KRS terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona 
osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki. 

W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, 
przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.  

 

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 

Stowarzyszenia, w liczbie, co najmniej 3, mogą także założyć związek stowarzyszeń (federację). 
Do zakładania i rejestracji związków stowarzyszeń stosuje się przepisy ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach. 

 

********** 
Więcej o zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń na stronie: www.ngo.pl   

- w zakładce: Serwisy „Poradnik” – „Zakładanie organizacji”  

oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

********** 

 

 

 

 


