
 KARTA  USŁUG - 5 

STAROSTWO  POWIATOWE                                              

W CIECHANOWIE 

06-400 CIECHANÓW 

ul. 17 STYCZNIA 7 

tel. 729-055-900 

poniedziałek – piątek  800 -1600 

 

Wydział 

Pozyskiwania 

Funduszy  
i Wspierania 

Rozwoju 

 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

ZAWIADOMIENIE O POWOŁANIU TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

STOWARZYSZENIA LUB O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU I ADRESIE SIEDZIBY 

TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA ORAZ STATUTU 

STOWARZYSZENIA 

 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

• art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) 

 

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

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

piętro, pokój 223 – Kierownik – Anna Staniszewska, tel. 729-055-965 w godzinach: poniedziałek – 

piątek 8.00 – 16.00.  

IV. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja jest kompletna. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest 

obowiązany w terminie 14 od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy 

ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć 

statut stowarzyszenia (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).  

Stowarzyszenie które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić 

w statucie: zasady tworzenia oraz rozwiązywania terenowej jednostki organizacyjnej, strukturę 

organizacyjną, organy terenowej jednostki organizacyjnej w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich 

wyboru lub powołania, możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki 

organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją 

w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego 

wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia – art. 10a ust. 1 w/w ustawy. Terenowa 

jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach 

i w  trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowej jednostki organizacyjnej może przyjąć 

regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania Stowarzyszenie jest 

obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej – art. 11 ust. 3 w/w ustawy. 



V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia – według załącznika 

do karty.  

 Załączniki:  

•  Uchwała jednostki macierzystej o powołaniu jednostki terenowej, podjęta przez 

organ statutowo upoważniony do utworzenia tej jednostki w oryginale lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby 

organu jednostki macierzystej,  

• Obowiązujący statut –  potwierdzony przez KRS lub uprawnione osoby organu 

jednostki macierzystej,  

• Uchwała o wyborze Zarządu (oryginał lub uwierzytelnione kserokopie), 

 

VI.  OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 

• zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia 

• zawiadomienie o zmianie w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki 

organizacyjnej stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia 

VIII.  PROCEDURA  ODWOŁAWCZA 

Brak 

IX.  DODATKOWE INFORMACJE  

W przypadku zmiany składu zarządu i adresu siedziby terenowej jednostki organizacyjnej 

stowarzyszenia należy niezwłocznie powiadomić organ nadzorujący właściwy w terminie 14 dni. - 

art.   20   ust.   2   ustawy   z   dnia   7   kwietnia   1989   roku   Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 

2020 r., poz. 2261). 

Dokumentu które należy dołączyć: 

• Jednolita wersja obowiązującego statutu – potwierdzonego przez KRS lub uprawnione 

osoby organu jednostki macierzystej, (jeżeli zmiana tego dotyczy)  

• Uchwały o wyborze Zarządu,  (jeżeli zmiana tego dotyczy),  

• Uchwała o zmianie siedziby,  (jeżeli zmiana tego dotyczy), 

 

Opracowała: Kaja Szymańska 

Data: 21.03.2022 r. 

Zatwierdziła: Anna Staniszewska 

Data:  21.03.2022 r. 


