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STOWARZYSZENIE 

 

W najszerszym znaczeniu przez stowarzyszenie rozumie się dobrowolne 

zrzeszenie ludzi w formie organizacji dla osiągnięcia wspólnymi siłami  

i środkami określonego celu. W sensie prawnym stowarzyszenie jest to 

dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych 

opierające swoją działalność na pracy społecznej członków. (art. 2 ust 1 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach).  

 

Celem stowarzyszenia jest najczęściej działalność:  

 

 naukowa, naukowo-techniczna, 

 oświatowa, w tym równieŜ polegająca na kształceniu studentów, 

 kulturalna, 

 

oraz działalność w zakresie: 

 

 kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, 

 dobroczynności, 

 ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

 rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. 

 



By stowarzyszenie mogło posiadać osobowość prawną trzeba je 

zarejestrować. Wówczas organizacja ta moŜe zakładać swoje terenowe 

jednostki organizacyjne praktycznie po całym kraju. Aby stowarzyszenie 

zarejestrować, trzeba najpierw uchwalić statut stowarzyszenia oraz wybrać 

jego komitet załoŜycielski. Samej rejestracji organizacji dokonuje się  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Stowarzyszenie, które nie posiada osobowości prawnej jest określane 

mianem stowarzyszenia zwykłego. Realizuje ono cel społeczny, w oparciu  

o uchwalony regulamin. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, tylko u Starosty.  

 

Stowarzyszenia zawodowe – kategoria grupująca stowarzyszenia 

zrzeszające ludzi wykonujących określony zawód. 

 

Rola stowarzyszenia zawodowego sprowadza się do:   

 

 propagowania/upowszechniania wiedzy z danej dziedziny, 

 inicjowania i popierania twórczości naukowej i technicznej, 

 inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz danej branŜy, 

 dbania o wzajemną jedność interesów danego zawodu/branŜy,  

 reintegracji społecznej i zawodowej, 

 wspierania rozwoju zawodowego poprzez organizowanie kursów, szkoleń 

i seminariów tematycznych, 

 współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami  

i stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi, 

 wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych włączając się w ich 

realizację. 

 

 

 

 



Na terenie powiatu wieluńskiego działa: 

 

 Cech Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców, który zrzesza na zasadzie 

dobrowolności pracodawców – rzemieślników z tego terenu 

 

ul. Targowa 1, 98-300 Wieluń  

tel. 43 843-82-84,  

e-mail:cechwielun@wp.pl  

 Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „TACY SAMI” realizuje zadania  

z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury 

 

ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń 

tel.: 509023932 

e-mail: tacysami1@op.pl 

 

Stowarzyszenia zawodowe współpracujące z jednostkami samorządowymi 

oraz z pracodawcami z terenu powiatu wieluńskiego: 

 

Izba Rzemieślnicza w Łodzi  

ul. Moniuszki 8, 90-111 Łódź 

tel. 42 632 55 81 

e-mail: irlodz@home.pl 

 

Izba Rzemieślnicza w Łodzi reprezentuje zrzeszone organizacje i ich 

członków wobec organów administracji państwowej i samorządu 

terytorialnego, a takŜe współpracuje z innymi organizacjami samorządowymi  

i gospodarczymi we wszystkich sprawach związanych z gospodarczą 

działalnością rzemiosła. 

Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest ośrodkiem egzaminacyjnym  

w województwie łódzkim, który potwierdza kwalifikacje zawodowe egzaminem 

czeladniczym lub mistrzowskim uzyskane w procesie kształcenia w formach 

szkolnych, jak i pozaszkolnych.  

 



Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej  

ul. Piotrkowska 92, 90-109 Łódź 

tel. 42 639 80 47 

e-mail: lzpp@konsorcjum.com.pl               

www.pkpplewiatan.pl/lodz                                                   

 

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej jest  

organizacją zrzeszającą ponad 20 większych przedsiębiorstw oraz typowym 

podmiotem otoczenia biznesowego. Podstawowym celem Związku jest 

ochrona praw, godności i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim 

pracodawców. 

 

 

ŹRODŁO: 

 

www.bezrobocie.org.pl  

www.ngo.pl  

www.pkpplewiatan.pl/lodz                                                   

 

 

 

 

 

 


