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KARTA USŁUG 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 

ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno 

tel. 056-688-24-51 do 57, fax 056-688-27-59 

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl 

Usługa: 

Wpis do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych 
Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o Sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 t.j.)  

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

klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2000 t.j.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wpis do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych,  

 protokół z zebrania założycielskiego, 

 lista założycieli zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce 

zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,  

 statut  podpisany przez komitet założycielski. 

Opłata: 

 wniosek nie podlega opłacie 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

14 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi żądaną dokumentację 

 

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: 

Marta Sass 

Wydział: 

Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno 

Nr pokoju: 

130 (I piętro) 

Nr telefonu/faxu: 

tel. 056-688-24-51 wew. 101 

Godziny pracy: 

Pn, śr, Cz – 7:30-15:30,  Wt – 7:30-16:30, Pt – 7.30-14:30  

Sposób załatwienia: 

Zaświadczenie 

 

Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu za pośrednictwem Staroty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji, licząc od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 

strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Wąbrzeskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Uwagi: 

brak 
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