KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub – Dobrzyń
Tel.: (56) 683 53 80/81
Fax: (56) 475 61 11
e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Wpis stowarzyszeń zwykłych do ewidencji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
WYDZIAŁ
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, parter budynku, pok. Nr S8
Tel. 56 683 53 80/81, wew. 47
E-mail: a.rojek@golub-dobrzyn.com.pl
Godziny pracy Starostwa Powiatowego: poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 poz.
713 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016
r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz
szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
WYMAGANE DOKUMENTY
Wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć w oryginale:
1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
2) Regulamin stowarzyszenia zwykłego (2 egzemplarze).
3) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami w sprawie:
a) utworzenia stowarzyszenia,
b) przyjęcia regulaminu stowarzyszenia,
c) wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, bądź w sprawie
wyboru:
- zarządu stowarzyszenia zwykłego,
- organu kontroli wewnętrznej (Komisja rewizyjna).
4) Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego.
5) Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich członków
stowarzyszenia.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu
wniosku o wpis.
2. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od
dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni
powoduje jego bezskuteczność.
3. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu
do ewidencji.
4. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela
reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo
bezskuteczności wniosku o wpis.
OPŁATY
Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega opłatom skarbowym.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Informację o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych odebrać można osobiście oraz
może ona zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres wskazany przez wnioskodawcę.
TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie
7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków,
przedstawicielowi
reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe
albo
zarządowi
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Do rozpoznania skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
ze zm.), z tym że:
1) organ nadzorujący przekazuje akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 14 dni
od dnia wniesienia skargi;
2) sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz
z odpowiedzią na skargę.
INFORMACJE DOTYCZĄCE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Uprawnieni do tworzenia stowarzyszeń:
1) Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych,
mogą
należeć
do stowarzyszeń i
korzystać
z
czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć
do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka
organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być
wybierani do władz tej jednostki.
Zakładanie stowarzyszenia:
Uproszczoną
formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe,
nieposiadające
osobowości prawnej. 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 swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.
Odpowiedzialność
ta
powstaje
z
chwilą,
gdy
egzekucja
z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe,
uchwalają 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.
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. Stowarzyszenie zwykłe, które

zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb
jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie:
Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie
zwykłe albo zarząd. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz
udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
2) zrzeszać osób prawnych;
3) prowadzić działalności gospodarczej;
4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki 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.

Sporządziła:
/-/ Anna Rojek

Zatwierdziła:
/-/ Katarzyna Orłowska

