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CHARAKTERYSTYKA FORM ORGANIZACYJNYCH  

JAKIE MOGŁOBY PRZYJĄĆ PARTNERSTWO „ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA” 

 

IZBA GOSPODARCZA 

 

Izba gospodarcza jest zrzeszeniem przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych), a jednocześnie 

organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej 

przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. 

 

Izba gospodarcza może być utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 przedsiębiorców, 

zwanych dalej „założycielami”, na obszarze działania tworzonej izby obejmującym obszar województwa. 

W wypadku, gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba 

założycieli powinna wynosić co najmniej 100. 

 

Izby gospodarcze podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając z chwilą 

wpisu osobowość prawną. Działają na podstawie uchwalonego statutu, który określa m.in. strukturę 

organizacyjną izby. 

 

Majątek izby gospodarczej, jednostki organizacyjnej i Krajowej Izby Gospodarczej powstaje ze składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych 

podmiotów. Izby gospodarcze mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z 

działalności gospodarczej izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jej członków. 

 

Podstawa prawna funkcjonowania izb gospodarczych: 

ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) 
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SPÓŁDZIELNIA 

 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób (fizycznych i prawnych), o 

zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków 

prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i 

oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. 

 

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

trzech, jeżeli założycielami są wyłącznie osoby prawne. 

 

Spółdzielnie podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając z chwilą wpisu 

osobowość prawną. Działają na podstawie uchwalonego statutu. Organami spółdzielni są: walne 

zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd. 

Członek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów stosownie 

do postanowień statutu. Uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie 

odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. 

 

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Spółdzielnia prowadzi działalność 

gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni i 

odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

 

Podstawa prawna funkcjonowania spółdzielni: 

ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) 
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FUNDACJA  

 

Fundację może utworzyć jedna osoba, jak i więcej osób, zarówno fizycznych, jak i prawnych. Fundacji nie 

mogą też zakładać np. spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej, a więc: jawne, komandytowe, 

komandytowo-akcyjne i partnerskie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby fundatorami zostali 

wspólnicy takich spółek. 

 

Utworzenie fundacji wymaga formy aktu notarialnego. Fundacje podlegają obowiązkowi wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając z chwilą wpisu osobowość prawną. Organem wykonawczym 

fundacji jest jej zarząd, przy czym statut może przewidywać inne organy fundacji. 

 

Majątek powyżej 1.000 zł pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Działalność 

gospodarczą można prowadzić jedynie w rozmiarach służących realizacji jej celów. W praktyce oznacza to, 

że działalność gospodarcza fundacji ma z jednej strony pozostawać w ścisłym związku z prowadzoną 

działalnością statutową, z drugiej jednak strony nie może stanowić wyłącznego zadania fundacji. Efekty 

działalności gospodarczej mają zatem tylko uzupełniać środki przeznaczone na działalność statutową. 

Działalność gospodarcza jest jedynie źródłem dochodów fundacji i pomnażania jej majątku początkowego.  

 

Poprzez wyodrębnienie z majątku fundatora, majątek fundacji pełni funkcję ograniczającą 

odpowiedzialność za zobowiązania fundacji tylko w odniesieniu do tego majątku. Poprzez wyodrębnienie 

majątku fundacji tworzy się odrębna masa majątkowa, niezależna od majątku osobistego fundatora. 

Dlatego też z majątku fundacji jako osoby prawnej nie mogą być zaspokajane osobiste zobowiązania 

fundatora, również odwrotnie, fundator nie może odpowiadać za długi fundacji. 

 

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

Podstawa prawna funkcjonowania fundacji: 

ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 
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STOWARZYSZENIE  

 

Stowarzyszenie jest najprawdopodobniej najbardziej popularną formą prawną organizacji 

pozarządowych. 

 

Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając z chwilą wpisu 

osobowość prawną. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, obowiązane  jest też 

posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. 

 

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z 

własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

Niewątpliwie słabością tego rozwiązania jest „osobowość” stowarzyszenia tzn., że tworzą je osoby, a nie 

instytucje. Osoby prawne nie mogą utworzyć stowarzyszenia. Nie są dopuszczalne stowarzyszenia, 

łączące i osoby fizyczne i osoby prawne [por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 

maja 1994 r., I Acr 280/94, Przegląd Sądowy, wkładka do nr 11 z 1996 r., poz. 50; P. Sarnecki, Prawo o 

stowarzyszeniach. Komentarz, Zakamycze, 2000, uwaga 2 do art. 1]. 

 

Osoby prawne mogą być tylko tzw. „członkami wspierającymi”, którym nie przysługuje bierne prawo 

wyborcze, czyli nie mogą być wybierani do władz stowarzyszenia. Oznacza to, że stowarzyszenie 

musieliby powołać przedstawiciele partnerów, którzy zgodnie z duchem ustawy reprezentowaliby tam 

głównie siebie. 

 

Podstawa prawna funkcjonowania stowarzyszeń: 

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 


