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Data aktualizacji: 

20.09.2018 r. 
 

W sprawie: 

  wpisania stowarzyszenia zwykłego do ewidencji  

1. Od czego zacząć? 

 

Należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, do którego 

należy załączyć następujące dokumenty: 

 regulamin działalności; 

 listę założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce 

urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli; 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego 

stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu; 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli 

wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 

 adres siedziby stowarzyszenia zwykłego; 

 protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego; 

 uchwały o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela 

reprezentującego stowarzyszenie lub władz stowarzyszenia (zarząd), ewentualnie wyborze 

komisji rewizyjnej. 

Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.  

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.  

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:  

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji  Zdrowia 

(tel. 077 418-52-18 wew. 174,  077 41-10 – 174 , pokój nr 303). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

 

Organ nadzorujący (Starosta Kluczborski) dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.  
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie 

zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych                                  

albo bezskuteczności wniosku o wpis. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

1. Regulamin działalności określa: 

 nazwę stowarzyszenia i cel lub cele; 

 teren i środki działania; 

 siedzibę; 

 przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd; 

 zasady dokonywania zmian regulaminu działalności; 

 sposób nabycia i utraty członkostwa; 

 sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.  

 

2. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności 

tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał        

oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania 

zobowiązań majątkowych. 

 

3.Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (komisja 

rewizyjna), określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego 

kompetencje. 

 

4. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego 

uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis 

w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.  

 

5. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą dokonania wpisu              

do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

 

6. W sytuacji gdy stowarzyszenie zwykłe chce otrzymać zaświadczenie o dokonanym wpisie do 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie 

dokonania wpłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

(Zapłatę opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł dokonuje się gotówką w kasie organu 

podatkowego – tj. Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub bezgotówkowo na konto Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku: 

Bank PeKaO S.A I Oddz./Kluczbork 

ul. Grunwaldzka 13c 

46-200 Kluczbork 

nr rachunku   5512 4016 6211 1100 0026 5594 10 

tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  

 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego. 

9. Wzór wniosku do pobrania: 

W Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, pokój nr 302, na stronie internetowej powiatu kluczborskiego               

pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

http://www.powiatkluczborski.pl/
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Powiatowego w Kluczborku pod adresem: 

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl 

DODATKOWE UWAGI:  

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej trzy osoby.  

 stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, 

zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego, 

 na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia 

stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach 

prawa, 

 stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki  finansowe na działalność ze składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 

ofiarności publicznej, 

 stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

Ponadto stowarzyszenie zwykłe musi: 

 uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

 uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”, 

 wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Iwona Szurmak  Zatwierdził: Mieczysław Zaleciński  

 

 


