
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

PLAC STEFANA OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

 

REFERAT  

EDUKACJI  

 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

 

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB DO 

EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE 

STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 

 art. 4 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1599 z późn.zm.) 

 dział II rozdział 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) 

 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

2261) 

 RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia – Referat Edukacji 

tel. (32) 45 97 307, tel. (32) 45 97 379 

e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl,  

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30
 
do 15.30  

wtorek                                        od 7.30 do 17.00  

piątek                                          od 7.30 do 14.00 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

 

W terminie do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.  

Do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane. 

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

mailto:edukacja@powiatraciborski.pl


 

 Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej (niezbędne podpisy wszystkich członków 

Komitetu Założycielskiego) 

 Załączniki : 

 Statut (podpisany przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego), 

 Lista minimum 7 członków założycieli klubu (stowarzyszenia), obywateli polskich, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez 

ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,  

 Informację o adresie siedziby klubu sportowego oraz oświadczenie właściciela 

lokalu – dokument, z treści którego wynika, że klub posiada prawo do korzystania    

z adresu siedziby. Z treści oświadczenia musi wynikać jakie prawo do korzystania  

z lokalu posiada osoba udostępniająca lokal. Jeżeli osoba udostępniająca lokal nie 

jest właścicielem lokalu (jest np. najemcą lokalu) należy wskazać umowę, z treści 

której wynika, że taka osoba posiada prawo do oddania w używanie lokalu (takim 

dokumentem może być np. umowa najmu danego lokalu). 

 Protokół z zebrania założycielskiego zawierający: 

- uchwałę w sprawie założenia Klubu Sportowego, 

- uchwałę o uchwaleniu Statutu, 

- uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego, 

- uchwałę o wyborze władz stowarzyszenia (uchwała o wyborze Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej - jeżeli organ wewnętrznej kontroli zostanie powołany), 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od decyzji w przedmiocie wpisu klubu 

do ewidencji (w przypadku uczniowskiego klubu sportowego opłata nie jest 

wymagana) 

 
VI.  OPŁATY 

 

 

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych - nie podlega 

opłacie skarbowej. 

 

 

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - 

opłata 10,00 zł zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.                         

o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.)  

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonych wzorów. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Odmowa wpisu do w/w ewidencji następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty 

Raciborskiego w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania. 

 



IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1) Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości 

uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 

30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie 

wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu. 

 

2) Odbioru decyzji o wpisie do w/w ewidencji dokonuje się osobiście. 

 

3) Uczniowski klub sportowy lub klub sportowy nieprowadzący działalności 

gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do ewidencji 

prowadzonej przez Starostę Powiatu Raciborskiego. 
 

Data: 29.12.2022 r. Opracował: Halina Stolorz 

Data: 29.12.2022 r. Zatwierdziła: Ewa Bohr-Cyfka 

 


