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Formy organizacji pozarządowych

Rozdział ten dotyczy różnych form organizacji pozarządowych, skupiając się przede 
wszystkim na ich sytuacji formalno-prawnej. We wstępie zostaną przywołane różne 
formy organizacji pozarządowych funkcjonujące na świecie. Następnie po kolei zosta-
ną omówione formy organizacji non-profit występujące w Polsce. Rozdział ten zawiera 
także spis organizacji, które nie są organizacjami pozarządowymi oraz najważniejsze 
wyniki ostatnich badań, dotyczących sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce.

KLUCZOWE TERMINY

 » forma organizacji pozarządowej

 » ustawa

 » fundacja

 » stowarzyszenie

 » organizacja pożytku publicznego

2.1. Formy organizacji pozarządowych na świecie

Organizacje pozarządowe od zawsze przybierały różne formy w zależności od rejonu 
świata, w którym przyszło im funkcjonować. Wpływało na to wiele czynników, które 
można nazwać ogólnie doświadczeniami historycznymi. Skutkowało to rozwojem 
wielu form organizacji trzeciego sektora, które były odpowiedzią na warunki i potrze-
by społeczne [Leś, 1999]. Po wybuchu pierwszej wojny światowej jedną z odpowiedzi 
na wstrząsające wydarzeniach tamtego okresu było powołanie do życia w Wielkiej 
Brytanii, organizacji niosącej pomoc dzieciom – „Save the Children Fund”. Inną 



32

Formy organizacji pozarządowych 

inicjatywą powstałą pod wpływem wojny było utworzenie w 1942 roku organizacji 
„Oxford Committee against Famine” (dzisiaj „Oxfam”), mającej na celu pomoc w wal-
ce z głodem w Grecji [Lewis, 2009, s. 3]. Na przełomie lat 80. i 90. liczba organizacji 
pozarządowych zaczęła intensywnie wzrastać. Od tego czasu trzeci sektor zaczął być 
postrzegany także jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego.

Z organizacjami pozarządowymi zaczęto wiązać duże nadzieje (często niereali-
styczne), związane z szeroko rozumianą ich rolą w polityce społecznej [Lewis, 2009].  
Dzisiaj, wprowadzane przez lata liczne regulacje prawne, które mają inny kształt 
w zależności od państwa, sprawiają, że to, jaka organizacja uznawana jest za orga-
nizację pozarządową różni się w zależności od kraju. Kilka przykładów: w Stanach 
Zjednoczonych za organizacje non-profit uznawane są między innymi muzea, orkie-
stry, szkoły i uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje zdrowotne, organizacje 
kredytowe i oszczędnościowe [Anheier, 2005, s. 4-7]. Wyjątkową formą organizacji 
pozarządowej w Wielkiej Brytanii jest fundusz charytatywny (charitable trust), czyli 
organizacja zarządzająca majątkiem z korzyścią dla realizacji celów charytatywnych 
[Laratta, Mason, 2010, s. 8]. Inną organizacją non-profit, posiadającą nietypową dla 
naszego państwa formę, jest centrum wolontariatu (volunteer agency), które łączy zgła-
szających się do nich wolontariuszy z organizacjami, które wolontariuszy poszukują 
do współpracy [www.ncvo.org.uk/about-us].

Mimo różnych form organizacji pozarządowych występujących na świecie, moż-
na wskazać na pewne elementy determinujące ich funkcjonowanie, które są dla nich 
wspólne, „ponadnarodowe”, m.in. [USAID, 2011, s. 2-3]:

 » nieustabilizowana i niejasna jest sytuacja związana z rejestracją organizacji,
 » rezultat dofinansowywania organizacji ze środków Unii Europejskiej nie zawsze 

jest jednoznaczny,
 » pojawienie się nowych technologii spowodowało wzrost transparentności i po-

prawiło kondycję finansową organizacji pozarządowych,
 » w sytuacji klęsk humanitarnych organizacje non-profit wykazują się przewagą 

w łagodzeniu ich skutków,
 » rządy państw coraz częściej zainteresowane są współpracą ze społeczeństwem 

obywatelskim.

2.2. Formy organizacji pozarządowych w Polsce

Wolność zrzeszania się jest podstawowym prawem każdego obywatela w Polsce zapi-
sanym w Konstytucji, co oznacza możliwość dobrowolnego zakładania i prowadzenia 
organizacji [Skiba, 2006, s. 10]. Zestawienie organizacji pozarządowych, przedstawione 
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w niniejszym opracowaniu, jest propozycją, starającą się uwzględnić wszystkie najważ-
niejsze ich formy.

W ramach funkcjonowania trzeciego sektora można zatem wyróżnić następujące 
formy organizacji pozarządowych:

 » stowarzyszenia i ich związki,
 » fundacje,
 » organizacje kościelne, organizacje katolickie i stowarzyszenia katolików,
 » stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 » spółki non-profit,
 » kluby sportowe, działające nie dla osiągnięcia zysku,
 » organizacje, które powoływane są na postawie odrębnych ustaw, na przykład: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Polski Związek Działkowców, Polski 
Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki [Bogacz-Wojtanowska, 2006, s. 57],

 » organizacje, powoływane aktami prawnymi, takie jak Komitety Społeczne,
 » organizacje zorganizowane, nieposiadające osobowości prawnej [Skiba, 2004, 

s. 13-14].
Warto także przypomnieć, że w Polsce organizacjami pozarządowymi nie 

są partie polityczne, związki zawodowe, szkoły wyższe i placówki badawcze 
[Świętczak, Dąbrowska i inni, 2002, s. 9], a także organizacje pracodawców, funda-
cje finansowane ze Skarbu Państwa, samorządy zawodowe [www.pozytek.gov.pl/
Podstawowe,pojecia,380.html].

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NIE 
SĄ JEDNOSTKI SEKTORA PUBLICZNEGO, CZYLI:

 » organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy 

kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,

 » jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

 » związki metropolitalne,

 » jednostki budżetowe,

 » samorządowe zakłady budżetowe,

 » agencje wykonawcze,

 » instytucje gospodarki budżetowej,

 » państwowe fundusze celowe,

 » Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 » Narodowy Fundusz Zdrowia,
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 » samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

 » uczelnie publiczne,

 » Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

 » państwowe i samorządowe instytucje kultury,

 » inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na pod-

stawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 

z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek 

prawa handlowego.

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Najpopularniejszymi formami prowadzenia organizacji pozarządowej są stowarzy-
szenia i fundacje.

Stowarzyszenia powoływane są na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach. „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrze-
szeniem o celach niezarobkowych”, posiadającym możliwość niezależnego formułowa-
nia celów, strategii, aktów wewnętrznych, struktur organizacyjnych. W obszarze celów 
statutowych organizacje te „mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków 
wobec organów władzy publicznej”. Stowarzyszenie polega na pracy społecznej swoich 
członków, jednak może zatrudniać ich oraz pracowników także w oparciu o umowę 
o pracę. Organami nadzorującymi pracę stowarzyszeń są:

 » wojewoda, odpowiednio przypisany ze względu na lokalizację stowarzyszenia 
w przypadku stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

 » w innym przypadku nadzór sprawuje starosta, właściwy danej lokalizacji sto-
warzyszenia.

Aby założyć stowarzyszenie, przyszły NGOs potrzebuje co najmniej 7 osób, które 
wybiorą władze stowarzyszenia lub komitet założycielski oraz uchwalą statut stowarzy-
szenia. Statut stowarzyszenia powinien zawierać między innymi:

 » zasady członkostwa i reguły obowiązujące władze stowarzyszenia w tym wy-
nagrodzenia,

 » nazwę,
 » lokalizację,
 » cele i sposoby realizacji działań,
 » sposoby pozyskiwania finansów.

Walne zebranie członków, czyli organ stanowiący, to najważniejsza władza stowa-
rzyszenia. Oprócz tego stowarzyszenie musi posiadać zarząd, będący organem wyko-
nawczym i organ kontroli wewnętrznej. Komitet założycielski, aby formalnie powołać 
do istnienia stowarzyszenie, składa odpowiedni wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Stowarzyszenie może posiadać także formę uproszczoną – stowarzyszenia 
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zwykłego, bez osobowości prawnej. Może również tworzyć terenowe jednostki organi-
zacyjne. Co najmniej trzy stowarzyszenia mogą założyć związek stowarzyszeń.

Fundacja – zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – „może być 
ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej 
Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: 
ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, 
opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. Fundator, 
czyli organ założycielski fundacji:

 » ustala jej statut, cele oraz zasady, sposób i obszar działalności,
 » nadaje jej nazwę,
 » określa lokalizację i majątek,
 » zajmuje się organizowaniem zarządu.

Oprócz fundatora osobą, która może także określać statut fundacji jest upoważ-
niona przez niego jednostka prawna lub fizyczna. Ponadto członkowie fundacji mogą 
zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej, która będzie wspomagała 
realizację jej celów statutowych. Do obowiązków zarządu fundacji należą zarządzanie 
jej działaniami oraz reprezentowanie fundacji na zewnątrz. Fundacja zobowiązana jest 
do składania corocznych sprawozdań ze swojej pracy właściwemu ministrowi (wskaza-
nemu wcześniej podczas rejestracji organizacji, wybranemu zgodnie z celami fundacji). 
Z tego obowiązku zwolnione są fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego, 
które takie sprawozdania umieszczają na odpowiedniej stronie internetowej. Fundacja 
powinna zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2003 roku w Polsce wprowadzono Ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Według tej ustawy organizacjami pożytku publicznego są „osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym od-
rębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze-
żeniem ust. 4”, które nie działają w celu osiągniecia zysku i nie są jednostkami sektora 
finansów publicznych „lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 
i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami 
prawnymi”. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r., a także jej znowelizowana wersja, która 
w większej części weszła w życie 9 września 2015 r. dotyczy i reguluje zasady działal-
ności pożytku publicznego. Jest ona jednym z najważniejszych dokumentów prawnych, 
dotyczących trzeciego sektora, w związku z tym wyróżnione poniżej formy organizacji 
pozarządowych opierają się w głównej mierze na zapisach wynikających z tejże ustawy.
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 » W 2003 roku wprowadzono Ustawę o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, która między innymi regulowała zasady przyznawania 

statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) organizacjom pozarządo-

wym oraz opisywała sposób ich funkcjonowania. Organizacja uzyskuje 

status organizacji pożytku publicznego wraz z wpisaniem do Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS), jeżeli prowadzona przez nią działalność jest 

zgodna z ustawą oraz trwa co najmniej dwa lata. Po uzyskaniu statusu 

organizacji pożytku publicznego jest ona zobowiązana między innymi 

do składania corocznych sprawozdań merytorycznych z prowadzonej 

przez siebie działalności. Nadzór nad taką organizacją sprawuje mini-

ster właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a jego organem 

opiniodawczo-doradczym jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się także 

z licznymi korzyściami, takiej organizacji przysługują między innymi:

 » zwolnienia podatkowe (podatek od nieruchomości, dochodowy 

od osób prawnych, od czynności cywilnoprawnych),

 » zwolnienia z opłat (sądowych, skarbowych),

 » prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych.

Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.

Kolejną liczną i ważną formą organizacji pozarządowej są podmioty kościel-
ne. Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej mają gwarancję swobody zrzeszania się, aby 
wykonywać zadania będące częścią misji Kościoła, czyli prowadzenie działań „na rzecz 
formacji religijnej, kultu publicznego i nauki katolickiej”. O tym, czy czynności podej-
mowane są zgodnie z misją decydują władze kościelne. Ustawa ta wymienia trzy rodza-
je podmiotów kościelnych: organizacje kościelne, organizacje katolickie i stowarzysze-
nia katolików. W myśl tej ustawy organizacjami kościelnymi są „organizacje zrzeszające 
osoby należące do Kościoła: 

1. Erygowane przez biskupa diecezjalnego lub w ramach statutów zakonnych 
przez wyższego przełożonego zakonnego, a w odniesieniu do organizacji o za-
sięgu ponaddiecezjalnym – przez Konferencję Episkopatu Polski; 

2. Założone przez wiernych z udziałem proboszcza, rektora kościoła lub przeło-
żonego zakonnego za zezwoleniem władzy kościelnej, o której mowa w pkt 1”. 

Organizacjami katolickimi są organizacje „założone za aprobatą władzy kościel-
nej, która zatwierdza im kapelana lub asystenta kościelnego. Działają one w łączności 
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z hierarchią kościelną”. Organizacje te mogą prowadzić działalność „społeczno-kul-
turalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą” wedle nauki Kościoła. 
Organizacje katolickie mogą stosować prawo o stowarzyszeniach, będąc tym samym 
stowarzyszeniami katolickimi.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą być tworzone przez 
gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), powiaty (Ustawa 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) oraz województwa (Ustawa 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Zgodnie z ustawą, stowarzy-
szenia gmin powstają „w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony 
wspólnych interesów”. Gminy, powiaty i województwa mogą zawiązywać stowarzy-
szenia również pomiędzy sobą. Stowarzyszenie może zostać założone przez co naj-
mniej trzy jednostki. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować także 
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Ustawa z dnia 
15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego 
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych).

Spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być uznane 
za podmioty trzeciego sektora, jeśli nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku. 
Przykładem spółki, która może prowadzić działalność niekomercyjną jest spółka wod-
na (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), wtedy to czynności przez nią podej-
mowane służą zaspokajaniu „potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami”.

Kluby sportowe, a także uczniowskie kluby sportowe mogą przybierać formę sto-
warzyszeń (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie), jeżeli ich działania (zapisane 
w formie statutu) są działaniami non-profit. Wszelki zysk powinien zostać przezna-
czony na cele statutowe. Organizacje, które zdecydują się prowadzić taki rodzaj dzia-
łalności, mogą być dofinansowywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
Co najmniej trzy kluby sportowe składają się na związek sportowy, który może działać 
jako stowarzyszenie albo związek stowarzyszeń. Przy czym „sportem są wszelkie formy 
aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają 
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

Za organizacje pozarządowe uznawane są także te organizacje, które powoływane 
są na postawie odrębnych ustaw, na przykład:

 » Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i Ochotnicza Straż Pożarna uznawane 
są jako stowarzyszenia (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej). Cele realizowane przez członków OSP (osoby w wieku od 18 do 65 lat, 
mające odpowiednie badania lekarskie, które ukończyły szkolenie pożarnicze) 
są określone w statucie oraz ustalone z komendantem powiatowym. Ponadto 
OSP jest „jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, 
przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub 
innymi miejscowymi zagrożeniami”,
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 » Polski Związek Działkowców na podstawie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych jest stowarzyszeniem ogrodowym (funk-
cjonującym w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach), czyli organizacją tworzoną 

„wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych”,
 » Polski Czerwony Krzyż to organizacja społeczna, której podstawowymi za-

sadami są: humanitaryzm, niezależność, neutralność, bezstronność, jedność, 
dobrowolność i powszechność (Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim 
Czerwonym Krzyżu i Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzonego 
przez Radę Ministrów z dnia 20 września 2011 r.). Głównymi zadaniami PCK 
są realizacja działań humanitarnych i wychowawczych,

 » Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie są zrzeszeniami osób podejmujących 
czynności z obszaru łowiectwa (Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie). Osoby należące do PZŁ „prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez 
hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez 
regulację liczebności populacji zwierząt łownych”,

Organizacje powoływane aktami prawnymi, takie jak Komitet Społeczny, o którym 
mowa jest w „Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych”. W rozpo-
rządzeniu tym znajduje się akt założycielski komitetu społecznego, który ma za zadanie 
prowadzić zbiórkę publiczną.

Organizacje zorganizowane, nieposiadające osobowości prawnej, czyli wszystkie 
dobrowolne zrzeszenia osób, których połączyła wspólna działalność, zachowujące pew-
ne cechy trwałej organizacji. Wśród takich organizacji można wymienić koła gospo-
dyń wiejskich, kółka rolnicze, uczelniane organizacje studenckie, cechy, kooperatywy 
spożywcze.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, polskie prawo przewiduje możliwość ubiegania się przez niektóre z tych form 
organizacji pozarządowych o status organizacji pożytku publicznego. Ustawa ta prze-
widuje jednak istnienie podmiotów, które mogą prowadzić działalność pożytku pu-
blicznego, nie będąc jednak organizacją pożytku publicznego. Takim przykładem jest 
spółdzielnia socjalna, która oprócz działań reintegrujących społecznie i zawodowo 
swoich uczestników, może prowadzić „działalność społecznie użyteczną w sferze za-
dań publicznych”, a także współpracować z wolontariuszami (Ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych). Oprócz m. in. osób niepełnosprawnych, bez-
robotnych i kościelnych organizacji, założycielami spółdzielni socjalnych mogą być 
organizacje pozarządowe. Co ważne każda nazwa spółdzielni musi zawierać w sobie 
zwrot „Spółdzielnia socjalna”. Spółdzielnie socjalne mogą przystępować do konkursów 
publicznych i prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną, nie przysługuje im jednak 
prawo do inicjatyw lokalnych oraz posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.



39

Formy organizacji pozarządowych w Polsce

OSTATNIE BADANIA POKAZUJĄ, ŻE W POLSCE:

 » zarejestrowanych jest 17 tys. fundacji i 86 tys. stowarzyszeń (nie 

uwzględniając Ochotniczych Straży Pożarnych). 70 tys. z nich 

zakwalifikowano jako aktywne,

 » sport, rekreacja, hobby i turystyka to główna dziedzina działalności 34% 

organizacji pozarządowych,

 » 43% organizacji pozarządowych istnieje 11 i ponad 11 lat. Od pewnego 

czasu obserwowany jest wzrost odsetka najstarszych fundacji 

i stowarzyszeń,

 » zarząd przeciętnej organizacji liczy 5 osób, z czego 47 % to kobiety, 68% 

osób posiada wykształcenie wyższe, 6% deklaruje, że praca w organizacji 

jest ich głównym zajęciem,

 » 20% Polaków angażuje się w pracę społeczną w organizacjach 

pozarządowych. 61% organizacji współpracuje z wolontariuszami. Liczba 

ta stale wzrasta,

 » przeciętne stowarzyszenie liczy 30 członków, liczba ta od pewnego czasu 

maleje,

 » 45% organizacji działa dzięki pracy społecznej, 35% zatrudnia pracowników 

na postawie umów (przeciętnie 4 osoby, w niepełnym wymiarze pracy). 

Organizacje należące do pierwszej grupy ulokowane są w 58% na wsi,

 » w przeciętnej organizacji pracuje (zatrudnionych) 59% kobiet, 70% osób 

z wykształceniem wyższym, 66% to osoby w wieku 30 – 60 lat,

 » w 2014 r. przeciętne przychody organizacji wyniosły 27 tys. zł, co oznacza 

wzrost w stosunku do lat wcześniejszych. Najwięcej przychodów, bo 60% 

pochodzi ze składek członkowskich oraz z funduszy pochodzących 

ze źródeł samorządowych i administracji centralnej, przeznaczonych 

na realizację zadań publicznych. Niewiele mniej, bo 56% to darowizny 

finansowe i rzeczowe,

 » wśród najważniejszych partnerów organizacji pozarządowych wymieniani 

są: samorząd lokalny, inne organizacje non-profit, lokalna społeczność,

 » największymi problemami organizacji pozarządowych jest pozyskiwanie 

i rozliczanie finansów. Jednak także organizacje pozarządowe zmagają się 

z utrudnieniami we współpracy z administracją oraz ludźmi w organizacji.

Źródło: Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., (2015), Polskie organizacje pozarządowe 2015, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
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Pytania do rozdziału

1. Na podstawie dostępnej literatury sporządź tabelę, opisującą różnice pomiędzy 
stowarzyszeniami i fundacjami.

2. Wymień formy organizacji pozarządowych w Polsce oraz na świecie.
3. Wymień organizacje, które nie należą do trzeciego sektora.
4. Jakie są najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji po-

zarządowych w Polsce?

Ćwiczenia

1. Tworzenie fundacji lub stowarzyszenia. Spróbuj założyć 
stowarzyszenie lub fundację. Przygotuj wstępne dokumenty w tym celu.

1. Sformułuj cele stowarzyszenia lub fundacji oraz sposoby ich realizacji.
2. Jeśli wybrałeś stowarzyszenie wypełnij następujące wnioski:

• KRS-W20 – formularz podstawowy,
• KRS-WK – zgłoszenie składu zarządu i składu komisji rewizyjnej,
• KRS-WM – zgłoszenie zakresu działalności gospodarczej, gdy przewidujesz 

jej prowadzenie.
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 » Jeśli wybrałeś fundację wypełnij następujące wnioski:
• KRS-W20 – formularz podstawowy,
• KRS-WK – zgłoszenie składu zarządu i organu nadzorczego,
• KRS-WM – zgłoszenie zakresu działalności gospodarczej, gdy przewidujesz 

jej prowadzenie.

2. Formy organizacji pozarządowych

W tabeli poniżej znajdują się pola z wyszczególnionymi formami polskich organi-
zacji pozarządowych. Uzupełnij ją nazwami istniejących organizacji pozarządowych, 
przyporządkowując je do odpowiednich pól. Możesz korzystać z różnych źródeł: ksią-
żek, czasopism, internetu.

Stowarzyszenia

Fundacje

Organizacje kościelne, organizacje 
katolickie, stowarzyszenia katolików

Stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego

Spółki non-profit

Kluby sportowe działające nie 
dla osiągnięcia zysku

Organizacje powoływane 
na podstawie odrębnych ustaw

Organizacje powoływane 
aktami prawnymi

Organizacje zorganizowane 
nieposiadające osobowości prawnej


