KARTA USŁUG
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Społeczno-Oświatowy
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
w sprawie:
rejestracji stowarzyszenia zwykłego.

1.

Forma wykonania usługi:
Wpisanie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę
Rzeszowskiego.

2.

Wymagane dokumenty
1.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2.

Regulamin działalności.

3.
Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
4.
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
5.
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile
regulamin działalności przewiduje ten organ.
6.
1.

Adres siedziby stowarzyszenia.

Miejsce złożenia wniosku
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (IV p., pok. 451).

2.

Opłaty
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

3.

Wydział prowadzący:
Wydział Społeczno-Oświatowy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (pok. 438), tel. 17 867 14 38.

4.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
W ciągu 7 dniu od dnia złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie
zwykłe lub zarząd składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe powstaje
i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie

przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu albo o bezskuteczności
wniosku o wpis.
5.

W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Doręczenie z urzędu wnioskodawcy informacji o dokonaniu wpisu albo bezskuteczności wniosku o wpis za pokwitowaniem pocztowym przez operatora lub odbiór osobisty przez wnioskodawcę (pok. 438).

6.

Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz. 210),
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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 644).

7.

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku
o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41, przedstawicielowi
reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na
bezczynność do sądu administracyjnego.

8.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywania
obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8671456, adres email: rodo@powiat.rzeszow.pl.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów przetwarzania danych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie
inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz profilowania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.

Uwagi dodatkowe
Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.
Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia
zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.
Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się
bezskuteczna.

Opracowała: Beata Gilewicz

Zatwierdził: Adam Kozak
strona www: powiat.rzeszow.pl
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64

