
 

KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności 

gospodarczej 

b) Symbol 

4222-Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej 

c) Wydział/komórka 

Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

d) Opis sprawy 

Każde nowo zakładane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nieprowadzące działalności 

gospodarczej wg zasad Ustawy o sporcie podlega obowiązkowej rejestracji. 

e) Kogo dotyczy 

Wszystkich organizacji działających, jako Stowarzyszenie kultury fizycznej w formie i na 

zasadach określonych w Ustawie o sporcie i ustawie Prawo o stowarzyszeniach 

f) Wymagane dokumenty 

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (druk). 

Załączniki: 

- protokół z zebrania założycielskiego, 

- lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia, miejsca 

zamieszkania 

oraz własnoręczne podpisy, 

- statut w 3 egz., 

- informacja o siedzibie, 

- uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu klubu sportowego, określająca jego 

nazwę,        

- uchwała zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego                             

i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych; 

- uchwała przyjmująca statut SKF, 

- dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej. 

 

 

  Starostwo Powiatowe w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 

www.bip.powiatzninski.pl, www.znin.pl, 

e-mail: powiat@znin.pl 

 

 

KARTA USŁUGI 

Nr ZO.0143.4.2016 

 



 

g) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

h) Termin i sposób załatwienia 

Niezwłocznie po uzyskaniu kompletu niezbędnych dokumentów. Sposób załatwienia: 

decyzja. 

i) Opłaty 

- 10 zł za wydanie decyzji na konto: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, Numer 

konta: Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" w Żninie- 47 8181 0000 0001 2742 2000 0038. 

j) Podstawa prawna 

- art. 8, 9, 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 

- art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie 

ewidencji klubów sportowych, 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

k) Tryb odwoławczy 

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego składa się w terminie 14 dni (od 

uzyskania wpisu do ewidencji) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Bydgoszczy. 

l) Inne informacje 

Klub sportowy wpisany do ewidencji zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 

zaistnienia zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego, imiona i nazwiska, 

funkcje osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, zmiana statutu, dane 

osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, cel, teren działania klubu), 

złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji. 

II piętro 

Izabela Gronet  – kierownik wydziału  

pokój nr 29, tel. 0-52 30 311 00 wew. 14, e-mail: konsument@znin.pl  

 

Joanna Narożniak-Zygaj - inspektor, e-mail:  zo@znin.pl  

pokój nr 30, tel. 0-52 30 311 00 wew. 57,  

 

Wnioski i formularze: 

- wniosek o wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 

- przykładowy wypełniony wniosek o wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
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