
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

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

fax. (32) 45 97 410 
 

 

 

 

REFERAT  
EDUKACJI 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2261). 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia – Referat Edukacji 

tel. (32) 45 97 307 

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 

 

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia: 

1) wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub wzywa do uzupełnienia 

braków we wniosku, 

2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazaniu 

założenia stowarzyszenia zwykłego z powodu nie spełniania warunków określonych 

w przepisach prawa. 

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, 

 regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub 

cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe 

albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty 

członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, 

 listę co najmniej trzech pełnoletnich założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce 

urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy, 

 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. 

 

 

 



VI.  OPŁATY 

 

Wpis do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej. 

 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

  

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wg załączonego wzoru. 

Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych wg załączonego wzoru . 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wg załączonego 

wzoru. 

Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wg załączonego wzoru. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia 

w trybie cywilnoprawnym. 

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia braków formalnych i gdy nie został złożony wniosek 

o zakazanie założenia stowarzyszenia – przedstawicielowi reprezentującego stowarzyszenie zwykłe 

albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. 

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swym 

majątkiem. 

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w przepisach prawa. 

Stowarzyszenie zwykłe nie może: 

 powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, 

 zrzeszać osób prawnych, 

 prowadzić działalności gospodarczej, 

 prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

Data:  01.03.2022 r. Opracowała: Aleksandra Zięć 

Data:  01.03.2022 r. Zatwierdziła: Ewa Bohr-Cyfka 

 

 
 


