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W sprawie: 

uzyskania wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych  

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
(załącznik) wraz z oryginalnymi załącznikami: 
� lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca 

zamieszkania oraz własnoręczne podpisy 
� statut – 2 egzemplarze 
� protokół z zebrania założycielskiego 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 

Nie podlega opłacie 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Edukacji i Sportu (tel. 77 418 52 18 wew. 164-166) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

 
Decyzja wystawiana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Decyzja wysyłana jest na podany we wniosku adres klubu sportowego 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

� Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
� Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach  
� Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie 

ewidencji klubów sportowych 
� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
� Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
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Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć uczniowski klub sportowy, 
uchwalają statut klubu oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. 

Statut uczniowskiego klubu sportowego zawiera w szczególności: 
� nazwę, odróżniającą klub od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji 
� teren działania i siedzibę uczniowskiego klubu sportowego 
� cele i sposoby ich realizacji 
� sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa  

i obowiązki członków 
� władze uczniowskiego klubu sportowego, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania 

składu oraz ich kompetencje 
� możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją 
� sposób reprezentowania uczniowskiego klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał 
� sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich 
� zasady dokonywania zmian statutu 
� sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

� Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty 
Kluczborskiego 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 311, na stronie internetowej powiatu kluczborskiego 
pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku pod adresem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl 

DODATKOWE UWAGI: 

Uczniowski klub sportowy powstaje na ogół przy szkole bądź ośrodku sportu i rekreacji                 
a jego celem jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. 
Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. 
Uczniowski klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, 
składa wniosek o dokonanie zmian w ewidencji. 

 
Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 
 

Poniedziałek 
godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 
godz. 7.00-15.00 

 
 

Opracowała: Anna Matuszewska-Tomaszczyk Zatwierdziła: Rozalia Słoniowska 

 
 


