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I. TYTUŁ SPRAWY 

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

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

2261). 

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego  
w Ciechanowie. Załatwiający sprawę - Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju, II 

piętro, pokój 223 – Inspektor – Joanna Janowska, tel. 729-055-965 
w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00.  

IV. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Po wpłynięciu wniosku i zbadaniu zgodności regulaminu z obowiązującym stanem prawnym oraz 

spełnieniu przez założycieli wymagań określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, organ 

nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podległych nadzorowi Starosty 

Ciechanowskiego w terminie 7 dni.  

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzoru 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 w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.  

Organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd 

o dokonaniu wpisu do ewidencji lub bezskuteczności wniosku o wpis. Starosta w razie stwierdzenia, 

że stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa może wystąpić do sądu z 

wnioskiem o zakazanie założenia stowarzyszenia. 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:  

•  Regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał – 2 egzemplarze) określający jego 

nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, oraz przedstawiciela 

reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu 

działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania 

stowarzyszenia.  



• Lista założycieli stowarzyszenia (oryginał) zwierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca 

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 wraz z załącznikami: 

uchwałę o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, uchwałę o powołaniu stowarzyszenia 

zwykłego określająca jego nazwę i siedzibę, uchwałę o powołaniu przedstawiciela 

reprezentującego stowarzyszenia albo zarządu, lista obecności członków stowarzyszenia na 

zebraniu założycielskim. Jeżeli regulamin działalności przewiduje organ kontroli 

wewnętrznej należy dołączyć uchwałę o powołaniu tego organu. Jeżeli wniosek o wpis 

składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Stowarzyszenie 

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

VI.  OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 

• Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę 

Ciechanowskiego  

VIII.  PROCEDURA  ODWOŁAWCZA 

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

wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa  
w art. 41, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie albo zarząd przysługuje prawo 

wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. 
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