JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE

W świetle definicji zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1393 z późn. zm.), stowarzyszenie jest
dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne,
może także uchwalać akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera
działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.
Aby utworzyć stowarzyszenie, należy zgromadzić grupę co najmniej siedmiu osób, które
wyrażą chęć społecznego działania. Następnie należy uchwalić statut oraz wybrać komitet
założycielski albo władze stowarzyszenia, których zadaniem jest złożenie do właściwego
organu (sądu rejestrowego lub Starosty Powiatu Mieleckiego w przyp. stowarzyszeń nie
prowadzących działalności gospodarczej) wniosku o rejestrację stowarzyszenia. Do wniosku
dołączyć należy następujące załączniki:
1) statut (2 egzemplarze),
2) listę członków założycieli wraz z listą obecności na zebraniu założycielskim,
3) protokół z zebrania założycielskiego,
4) podjęte za zebraniu założycielskim uchwały,
5) informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
Dla stowarzyszeń z terenu powiatu mieleckiego sądem właściwym dla rozpoznania spraw
o rejestrację jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4. Stowarzyszenie rejestrowane w KRS ma
możliwość prowadzenia bardzo szerokiej działalności statutowej w formie odpłatnej
i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Ponadto, stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą, która służyć będzie pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe.
Dla stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
przewidziano uproszczoną procedurę rejestracji. Podlegają one wpisowi do ewidencji Starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu, zgodnie z procedurą Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest tzw. stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające
osobowości prawnej. Do utworzenia stowarzyszenia wystarczą co najmniej trzy osoby, które
uchwalą regulamin działalności oraz wyznaczą przedstawiciela lub zarząd reprezentujący
stowarzyszenie. Stowarzyszenie zwykłe ma tzw. „ułomną osobowość prawną”, tzn. może
nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywanym. Stowarzyszenie zwykłe może zbierać składki
członkowskie, ale swoją działalność finansuje także z darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może także ubiegać się o
dotacje, rejestrować status pożytku publicznego i zbierać 1 procent.

Dla stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu mieleckiego organem rejestrowym jest
Starosta Powiatu Mieleckiego. Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji
w urzędzie, należy złożyć odpowiednie dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
regulamin działalności (2 egzemplarze),
listę członków założycieli wraz z listą obecności na zebraniu założycielskim,
protokół z zebrania założycielskiego,
uchwały podjęte na zebraniu założycielskim,
informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela
reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu
kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje ten organ.

Więcej informacji w sprawie udziela Biuro Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Mielcu w siedzibie Urzędu przy ul. Wyspiańskiego 6, pok. 206,
tel. (17) 78 00 417, e-mail: natalia.koziol@powiat-mielecki.pl

