
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych   

I. Podstawa prawna:  

- art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 

210, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.            

w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści 

wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644), 

II. Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Organizacyjny, 

pokój nr 131, telefon: (087) 565 92 54.  

III. Wymagane dokumenty: 

1.  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał)  zawierający dane:  imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego 

stowarzyszenie/członków zarządu/członków komisji rewizyjnej (w zależności od typu 

regulacji zawartych w regulaminie stowarzyszenia) oraz adres siedziby stowarzyszenia; 

2.  Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający m.in.: jego nazwę, cel/e, teren i środki 

działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia  

i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji 

wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o: 

          a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie, 

          b) zarządzie stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, 

warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania 

zobowiązań majątkowych), 

          c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki 

ważności uchwał zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania 

zobowiązań majątkowych); 

3. Lista wszystkich członków założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca    

  urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał); 

4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia 

zwykłego, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela  

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

zawartych w regulaminie stowarzyszenia) i o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia 

(oryginał). 

 



 IV. Opłaty: 

Brak. 

V. Termin na załatwienie sprawy: 

       - 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, 

       - 7 dni od uzupełnienia braków we wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

VI. Informacja o trybie odwoławczym: 

 W przypadku gdy organ nadzorujący (Starosta Suwalski) nie dokonał wpisu do 

ewidencji  stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu ww. wniosku lub 7 dni  

od uzupełnienia braków ww. wniosku i do sądu rejestrowego nie został złożony wniosek         

o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu 

stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność 

organu do sądu administracyjnego.  

VII. Miejsce złożenia dokumentów: 

 Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta lub 

pokój nr 131. 

VIII. Uwagi: 

 Organ nadzorujący – Starosta Suwalski informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych albo o bezskuteczności wniosku o wpis. 

 


