
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 37/2022 

 TEMAT TYGODNIA 
 Jak wypełnić RG-OP i RG-SC zakładając spółkę cywilną? 

 Wniosek  RG-OP  o  wpis  do  krajowego  rejestru  urzędowego  podmiotów 

 gospodarki  narodowej  należy  złożyć  w  urzędzie  statystycznym 

 w  województwie,  w  którym  spółka  cywilna  ma  siedzibę,  w  ciągu  14  dni  od 

 dnia założenia spółki. 

 Należy do niego dołączyć: 

 ●  kopię umowy spółki  oraz 

 ●  informację o wspólnikach  na formularzu  RG-SC  . 

 Jeśli  wniosek  składany  jest  przez  pełnomocnika,  konieczne  jest  również 

 dołączenie  oryginału  lub  uwierzytelnionej  kopii  pełnomocnictwa  do 

 reprezentowania podmiotu. 

 Wniosek  można  złożyć  zarówno  w  wersji  papierowej  jaki  i  elektronicznej 

 przez system eRegon, używając w tym celu podpisu elektronicznego. 

 W  przypadku  spółki  cywilnej,  wniosek  o  nadanie  REGON  powinien  zostać 

 podpisany  przez  wszystkich  wspólników.  Jeśli  jednak  do  wniosku 

 dołączony  zostanie  dokument  zawierający  podpisy  wszystkich  wspólników 

 potwierdzający  powstanie  spółki,  wystarczy  że  formularz  podpisze  jeden 

 wspólnik. 

 Uzyskanie  numeru  REGON  jest  bezpłatne  i  otrzymuje  się  go  tuż  po 

 złożeniu wymaganych dokumentów. 
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 Formularze RG-OP oraz RG-SC stanowią załącznik do tygodniówki. 

 Przeanalizujmy  jednak  jak  poprawnie  je  wypełnić,  chcąc  dokonać  wpisu  do 

 krajowego  rejestru  urzędowego  podmiotów  gospodarki  narodowej 

 i uzyskać numer REGON dla założonej spółki cywilnej osób fizycznych. 

 Formularz  należy  wypełnić  czytelnie,  drukowanymi  literami.  Wybrane 

 informacje  oznacza  się  stawiając  “x”  w  odpowiedniej  kratce.  Informacje 

 dotyczące  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej  nieposiadającej 

 osobowości  prawnej  oznaczone  są  poprzez  „P”,  z  kolei  informacje  o 

 jednostce lokalnej takiego podmiotu – poprzez „L”. 

 RG-OP 

 Blok  nr  01  (podstawowa  forma  prawna  podmiotu)  –  należy  zaznaczyć 

 kwadrat 2  - spółka cywilna nie ma bowiem osobowości  prawnej. 

 Pole  nr  02  (szczególna  forma  prawna)  –  w  polu  tym  należy  wpisać 

 “spółka  cywilna”  -  katalog  szczególnych  form  prawnych  jest  dostępny  w 

 rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  30  listopada  2015  r.  w  sprawie 

 sposobu  i  metodologii  prowadzenia  i  aktualizacji  krajowego  rejestru 

 urzędowego  podmiotów  gospodarki  narodowej,  wzorów  wniosków,  ankiet  i 

 zaświadczeń  - § 7 pkt 2. 

 Blok  nr  03  (rodzaj  zgłoszenia)  –  należy  zaznaczyć  kwadrat  przy 

 wierszu  oznaczonym  cyfrą  1  oraz  wpisać  datę  rozpoczęcia 

 działalności  (data  podpisania  umowy  spółki  cywilnej  może  różnić  się  od 

 daty  rozpoczęcia  działalności,  w  umowie  data  ta  może  zostać  określona 

 jako  przyszła,  np.  data  podpisania  umowy  12.12.2022  r.  a  data 

 rozpoczęcia działalności 15.12.2022 r.) 
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 Pole  nr  04  (numer  identyfikacyjny  REGON)  –  pole  pozostawiamy 

 niewypełnione. 

 Pole nr 05  (NIP) –  pole pozostawiamy niewypełnione. 

 Pole  nr  06  (nazwa)  –  nazwa  podmiotu,  którego  wniosek  dotyczy, 

 czyli  np.  “Przestrzeń  Jan  Nowak,  Anna  Kowalska  spółka  cywilna”  -  nazwa 

 spółki  cywilnej  powinna  zawierać  co  najmniej  imiona  i  nazwiska 

 wszystkich  wspólników  wraz  z  dodaniem  nazwy  „spółka  cywilna”  lub 

 skrótu „sc”. 

 Pole  nr  07  (nazwa  skrócona)  –  należy  wypełnić,  jeżeli  spółka  posiada 

 nazwę skróconą 

 Blok  nr  08  (adres  siedziby)  –  należy  go  wypełnić  w  pełnym  zakresie. 

 Niewypełnione  mogą  pozostać  pola:  8.5  (ulica),  8.7  (numer  lokalu),  8.10 

 (opis  nietypowego  miejsca  lokalizacji)  oczywiście  jeśli  elementy  te  nie 

 występują.  W  polu  nr  8.3  Gmina/miasto/dzielnica  w  przypadku  miasta 

 stołecznego  Warszawy  należy  podać  nazwę  dzielnicy,  a  w  przypadku 

 Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia nazwę delegatury miasta. 
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 Blok  nr  09  (dane  kontaktowe)  –  podanie  jest  nieobowiązkowe. 

 W  przypadku  podania,  dane  te  zgodnie  z  art.  45  ustawy  o  statystyce 

 publicznej mogą podlegać udostępnianiu z rejestru REGON. 

 Blok  nr  10  (informacje  dotyczące  gospodarstwa  rolnego)  –  należy  podać, 

 o  ile  podmiot  posiada  grunty  rolne  -  pole  pozostawiamy 

 niewypełnione. 

 Blok  nr  11  (adres  do  korespondencji)  –  należy  zaznaczyć  kwadrat 

 przy  właściwym  wierszu  1-2.  Pole  1  należy  zaznaczyć  jeśli  adres  do 

 korespondencji  jest  taki  sam  jak  adres  siedziby.  Jeśli  adresy  się  różnią 

 należy  zaznaczyć  pole  2  i  jednocześnie  wypełnić  pola  11.2-11.4, 

 wskazując właściwy adres. 
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 Blok  nr  12  (elektroniczny  adres  do  korespondencji)  –  należy  wypełnić, 

 jeśli  wyraża  się  zgodę  na  doręczanie  pism  za  pomocą  środków 

 komunikacji elektronicznej. 

 Blok  nr  13  (sposób  powstania  podmiotu)  –  należy  zaznaczyć  kwadrat 

 przy wierszu 1  - podmiot powstał jako jednostka nowo  zorganizowana. 

 Blok  nr  14  (rejestracja)  –  należy  zaznaczyć  kwadrat  przy  wierszu  3 

 -  inna  podstawa  prawna  działania  oraz  wypełnić  pole  14.6  -  data 

 powstania podmiotu. 

 Blok  nr  15  (forma  własności)  –  jeżeli  podmiot  należy  do  jednego 

 właściciela  lub  właścicieli  reprezentujących  ten  sam  rodzaj  własności 

 należy  podać  we  właściwej  pozycji  100.  W  przypadku  własności  mieszanej 
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 suma udziałów musi się równać 100. 

 Blok  nr  16  (typ  jednostki  prawa  budżetowego)  –  dotyczy  wyłącznie 

 podmiotów  prawa  budżetowego  –  pola  należy  pozostawić 

 niewypełnione. 

 Pole  nr  17  (czy  jednostka  lokalna  jest  samodzielnie  bilansujaca)  -  pole 

 należy pozostawić niewypełnione. 

 Pole  nr  18  (nazwa  organu  założycielskiego)  –  również  dotyczy  wyłącznie 

 podmiotów  prawa  budżetowego  -  pole  należy  pozostawić 

 niewypełnione. 

 Pole  nr  19  (przewidywana  liczba  pracujących)  –  należy  wpisać  liczbę 

 osób  fizycznych  wykonujących  pracę  przynoszącą  im  zarobek  w 

 formie  wynagrodzenia  lub  dochód  ,  bez  względu  na  miejsce  i  czas  jej 

 trwania. 

 Blok  nr  20  (kody  wykonywanych  rodzajów  działalności  według  Polskiej 

 Klasyfikacji  Działalności)  –  należy  wpisać  rodzaj  przeważającej 

 działalności  oraz  pozostałe  rodzaje  działalności  na  poziomie 

 podklasy  PKD  (pięć  znaków).  Jeśli  liczba  pozostałych  działalności 
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 przekracza 9, to kolejne kody PKD należy wpisać w załączniku RG-RD). 

 Pole  nr  21  (data  zawieszenia  działalności)  -  pole  należy  pozostawić 

 niewypełnione. 

 Pole  nr  22  (data  wznowienia  działalności)  -  pole  należy  pozostawić 

 niewypełnione. 

 Blok  nr  23  (sposób  likwidacji)  -  pole  należy  pozostawić 

 niewypełnione. 

 Pole  nr  24  (liczba  załączników  RG-SC)  -  należy  wskazać  liczbę 

 załączników,  przy  czym  na  jednym  druku  RG-SC  można  wskazać 

 informację o 5 wspólnikach 
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 RG-SC 

 Blok  nr  1  (dane  spółki  cywilnej)  -  w  polu  1.1  wpisać  należy  nazwę 

 spółki cywilnej,  pola 1.2 i 1.3 pozostają niewypełnione. 

 Blok  nr  2  (dane  wspólnika  spółki  cywilnej)  -  należy  zaznaczyć  kwadrat 

 “wpis wspólnika”. 

 Jeśli  wspólnikiem  jest  osoba  fizyczna  wypełnieniu  podlegają  pola:  2.1. 

 (Nazwisko),  2.2  (Imię  pierwsze),  2.3  (Imię  drugie  –  o  ile  posiada),  2.4 

 (Firma/  Nazwa  –  o  ile  posiada  )  2.5  (Numer  identyfikacyjny  REGON  –  o  ile 

 został nadany), 2.6 (Numer PESEL – o ile posiada). 

 Jeśli  wspólnikiem  jest  osoba  prawna/  jednostka  organizacyjna  niemająca 

 osobowości  prawnej  wypełnieniu  podlegają  pola:  2.4  (firma/nazwa),  2.5 

 (numer identyfikacyjny REGON – o ile został nadany). 

 Bloki nr 3 - 6  - należy wypełnić analogicznie do bloku  2. 
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