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I. TYTUŁ SPRAWY 

 
WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO LUB 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO  

 
II. PODSTAWA  PRAWNA 

  

• art. 4 Ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.  

• §9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.  

w sprawie ewidencji klubów sportowych.  

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

• art. 36-39 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

 

 
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 – Kierownik – Anna Staniszewska, tel. 729-055-965   

w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00. Odbiór decyzji o wpisie na stanowisku 

załatwiającym sprawę lub drogą pocztową. 

 
IV. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. 

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, w tym:  

• uchwały z Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie: 

a) rozwiązania klubu, 

b) powołania likwidatora klubu (niekiedy statut klubu przewiduje powołanie także 

innego organu, np. Komisji Likwidacyjnej - por. statut likwidowanego 

stowarzyszenia), 

c) określenia na jaki cel zostanie przeznaczony majątek likwidowanego klubu, 



 

 

   

 

d) wskazania podmiotu, któremu zostaną przekazane dokumenty klubu na 

przechowywanie po jego likwidacji 

• protokół z Walnego Zebrania Członków; 

• lista obecności członków na ww. zebraniu; 

• podpisane przez Likwidatora ogłoszenie o wszczęciu likwidacji (2 egz. w formie 

pisemnej plus wersja elektroniczna). 

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego:  

 

2. Wniosek o wykreśleni klubu z ewidencji, w tym:  

• sprawozdanie z likwidacji obejmujące stan majątku po likwidacji stowarzyszenia 

(sprawozdanie to powinno określać stan majątku w chwili rozpoczęcia likwidacji 

oraz w momencie jej zakończenia; 

• protokół zdawczo-odbiorczy ws. dokumentacji stowarzyszenia, odzwierciedlający 

liczbę stron oraz rodzaj dokumentów pozostałych po działalności stowarzyszenia 

przekazanych osobie wyznaczonej do ich przechowywania. Osoba otrzymująca na 

przechowanie powinna zobowiązać się do przechowywania dokumentów w 

warunkach zabezpieczających dokumenty przed ich zniszczeniem. Protokół ten 

powinien ponadto zawierać podpisy osoby przekazującej i otrzymującej dokumenty 

na przechowanie oraz wskazywać dokładny adres, gdzie te dokumenty będą 

przechowywane; 

• oświadczenia o braku toczących się względem stowarzyszenia postępowań 

sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych; 

• oświadczenia o zaspokojeniu przez stowarzyszenie wszystkich roszczeń (zarówno 

wymagalnych, jak i niewymagalnych) i braku wiedzy co do jakichkolwiek innych 

zobowiązań stowarzyszenia oraz podjęciu działań zmierzających do ściągnięcia 

należności przysługujących stowarzyszeniu; 

• jeżeli okazałoby się, że po likwidacji stowarzyszenia pozostał jakikolwiek majątek 

wnosi się o określenie celu społecznego na który ww. majątek zostanie przeznaczony; 

 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

 
VI.  OPŁATY 

• Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.  

• Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, | 

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów  

w godz. 800 – 15 40 bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów  

            PL 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 

Zwolnione z opłat skarbowych są: 

 

• Uczniowskie kluby sportowe (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)  

 

• Kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy 

z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej). 

 



 

 

   

 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 

• Wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji 

• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego  

• Wzór ogłoszenia o likwidacji klubu 

VIII.  PROCEDURA  ODWOŁAWCZA 
 

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 

 

 

Opracowała: Kaja Szymańska 

Data:  21.03.2022 r. 

Sprawdziła: Anna Staniszewska 

Data:  21.03.2022  r. 

 

 

 

 


