Stowarzyszenie zwykłe – dostosowanie do nowych przepisów
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych
(założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r.
Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Po dostosowaniu się stowarzyszenia zwykłego o nowych przepisów, uzyskują one ułomną osobowość
prawną, co daje im realne możliwości działania :
(art. 40, ust. 1a)
„Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane”.
(art.42, ust.2)
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej”.
(art.42, ust. 3)
„Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.

OD CZEGO ZACZĄĆ ?
Należy złożyć do starosty wniosek o wpis do ewidencji
( wzór podany na stronie www.cup-ostroda.pl zakładka dokumenty )
Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli
stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).
Do wniosku trzeba dołączyć :
1. dostosowany regulamin i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej
ewidencji prowadzonej przez starostę,

Kiedy zaczynamy działać?
Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a. ust 1).
Starosta powinien dokonać wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli jednak
wniosek zawiera braki, może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni.

Opłaty:
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
nie podlega opłacie.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w
wysokości 17,-zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
(dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:
BGŻBNP Departament Operacji Płatniczych
URZĄD MIASTA W OSTRÓDZIE : 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
Tryb odwoławczy:
- Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie
cywilnoprawnym.
- W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub
uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia –
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
2) Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie
prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z
2016 r., poz. 644),
4) Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Więcej informacji na temat stowarzyszeń zwykłych oraz ich nowelizacji :
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991867.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1673385.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1675084.html

