
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce  

tel. 41 200-12-00 

fax. 41 200-12-10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi ZP-9 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

Podstawa prawna wykonywania usługi 

1. Art. 40 ust.5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

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. 

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

Wymagane dokumenty 
 Wniosek  o  wpis  do  ewidencji  stowarzyszeń  zwykłych  (druk ZP-9/1,   dostępny w  Biurze  Obsługi  Klienta  oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl). 
 Załączniki: 

- protokół z zebrania założycielskiego, 

- lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (nie mniej niż 3 osoby), zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce 

urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy, 

- uchwały z zebrania założycielskiego: o utworzeniu stowarzyszenia, określająca jego nazwę i siedzibę, o wyborze 

przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / zarządu / komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji 

zawartych w regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, 

-  regulamin działalności, 

- informacja o przedstawicielu / członkach zarządu / członkach organu kontroli wewnętrznej, zawierająca imię                     

i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. 

Opłaty 

 Wpis nie podlega opłacie skarbowej. 

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie wynosi 17,00 zł zgodnie z art. 4 oraz częścią II ust. 21 Załącznika 

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Wpłata na rachunek Urzędu Miasta Kielce - ING Bank Śląski S.A. Nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. 
Opłatę skarbową można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, mieszczącej się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

(II piętro, pokój  201, tel. 41 200-16-32). 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
W terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji lub uzupełnienia jego braków. 

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, stowarzyszenie zostanie wezwane do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do 

ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis zostanie powiadomimy niezwłocznie przedstawiciel reprezentujący 

stowarzyszenie zwykłe lub zarząd. 
Tryb odwoławczy 

W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego 

braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzy-

szenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. 
Uwagi 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale. 
 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/
http://www.bip.powiat.kielce.pl/

