REJESTRACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późn. zm.) stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą
stowarzyszenia, ponieważ nie posiada osobowości prawnej.
Aby założyć stowarzyszenie zwykłe potrzebne są co najmniej 3 osoby, pragnące założyć takie
stowarzyszenie, które uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności: jego nazwę, cel,
teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Krok 1 - Zebranie założycielskie
W trakcie zebrania założycielskiego osoby (obywatele polscy mającym pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawieni praw publicznych) w liczbie co najmniej 3, podejmują następujące uchwały:

1. uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia i nadaniu mu nazwy,
2. uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu stowarzyszenia,
3. uchwałę o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
Krok 2 - Przygotowanie stosownych dokumentów
1) Wnioskiem o ujęcie w ewidencję stowarzyszenia zwykłego (oryginał);
2) listą założycieli - co najmniej trzech założycieli zawierająca ich:



imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, Pesel, adres zamieszkania,
własnoręczne podpisy.

3) protokół z zebrania założycielskiego zawierający informację o głosowaniu, podjętych uchwałach.
Protokół winien być podpisany przez prowadzącego zebranie oraz protokolanta. Treść protokołu
powinna oddawać przebieg zebrania. Do protokołu należy dołączyć listę osób w nim uczestniczących
z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
nr dowodu osobistego i własnoręcznie złożone podpisy.
4) regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz
przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (oryginał).
Dokumenty wymienione w pkt 1- 4 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie.
Krok 3 - Rejestracja stowarzyszenia
Przygotowaną dokumentacją należy złożyć w:
Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5 (pokój nr 105 I. piętro)
W przypadku nieprawidłowości lub braków
wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia.

formalnych

organ

nadzorujący

zobowiązuje

Krok 4 - Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Po przejściu całej procedury, stowarzyszenie zwykłe zostaje wpisane do ewidencji stowarzyszeń.
O fakcie rejestracji wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
Krok 5 - Urząd Statystyczny
W Urzędzie Statystycznym należy złożyć druk RG 1 wraz z załącznikami tj. : regulamin
stowarzyszenia wraz
z kopią
decyzji
o
wpisie
do
rejestru
stowarzyszeń.
Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do oddziału Urzędu Statystycznego
mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. Rzeźniczej 12.
Formularze RG 1 dostępne są m.in. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
www.stat.gov.pl , w urzędach statystycznych i ich oddziałach oraz w KRS. Numer Regon wydawany
jest w ciągu 7 dni od daty złożenia formularza RG 1. Złożenie formularza osobiście daje możliwość
uzyskania zaświadczenia o nadaniu numeru REGON „od ręki”.

Krok 6 – Urząd Skarbowy
Stowarzyszenie zwykłe jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlega
obowiązkom Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia
13 października 1995 roku. Zgodnie z brzmieniem art. 2 wyżej cytowanej Ustawy obowiązkowi
ewidencyjnemu podlegają (oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP) właśnie jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami
oraz płatnikami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Nie zmienia tego obowiązku fakt, że organizacja taka może nigdy nikogo nie zatrudni oraz że jej
wszystkie możliwe przychody to składki członkowskie, które są zwolnione z podatku dochodowego od
osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych).
Krok 7 - Konto bankowe
Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe.
Większość urzędów nie wymaga podania numeru konta od stowarzyszenia zwykłego. Trzeba jednak
pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi
wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych
składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych. Członkowie stowarzyszenia
muszą więc sami zadecydować, czy konto jest im niezbędne do prowadzenia działalności. Taka
decyzja wiąże się na ogół z kosztami. Co prawda, coraz więcej banków oferuje promocyjne warunki
dla firm, ale nie są już tak otwarte wobec organizacji społecznych. Pozostaje wówczas założyć zwykłe,
płatne konto firmowe, co dla organizacji utrzymującej się wyłącznie ze składek członkowskich może
stanowić niebagatelny dodatkowy koszt.
Krok 8 - Księgowość i sprawozdawczość
Stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić taką samą księgowość jak stowarzyszenia nieprowadzące
działalności gospodarczej i zarejestrowane w KRS. Wynika to z faktu, że ustawa o rachunkowości,
podobnie jak ustawa podatkowa, nie wyłącza z obowiązków księgowych stowarzyszeń zwykłych.
Zatem powinny one prowadzić bieżącą księgowość. Obowiązują je również te same wymogi
w zakresie sprawozdawczości. Oznacza to między innymi, że muszą sporządzić roczne sprawozdanie
finansowe, zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów o szczególnych zasadach rachunkowości
organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej i złożyć je do właściwego urzędu skarbowego
wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego wobec urzędów co do składania sprawozdań z działalności nie
różną się więc zasadniczo od obowiązków stowarzyszenia nieprowadzącego działalności
gospodarczej, zarejestrowanego w KRS. Podlegają one tym samym rygorom prawnym
co do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości wobec instytucji nadzoru.

Uwaga
Stowarzyszenie zwykłe nie ma wielu uprawnień, jakie przysługują stowarzyszeniu rejestrowemu
bowiem nie może:
 powoływać swoich oddziałów terenowych,
 łączyć się w związki stowarzyszeń,
 zrzeszać osób prawnych,
 prowadzić działalności gospodarczej,
 przyjmować
darowizn,
spadków,
zapisów,
otrzymywać
dotacji,
korzystać
z ofiarności publiczne.
Jedynymi dozwolonymi przez prawo przychodami stowarzyszenia zwykłego są: składki
członkowskie.

