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Starosta Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

ul. Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

 

WNIOSEK 

O DOKONANIE ZMIANY W EWIDENCJI  KLUBÓW SPORTOWYCH 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie  w związku z § 8 ust. 1 

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

klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), wnosimy o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji
1
: 

1. uczniowskich klubów sportowych, 

2. klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................. 

/pełna nazwa Klubu, adres, / 

 

wpisanego do ewidencji pod pozycją: ………………………….. 

w zakresie
2
: 

 nazwy klubu,  

 adresu siedziby klubu, 

 imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,  

 zmiany statutu,  

 danych osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań majątkowych. 

 

      .............................................................................. 
                                                                 /czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Klub na zewnątrz/ 

 
W załączeniu: 

1. W przypadku wyboru nowych władz: zarządu, komisji rewizyjnej i danych osób upoważnionych do podejmowania 

zobowiązań majątkowych: protokół z walnego zebrania członków klubu, z zebrania zarządu (podział funkcji) lub 

komisji rewizyjnej (podział funkcji), podjęte uchwały oraz lista obecności z własnoręcznymi podpisami. 

2. W przypadku zmiany adresu siedziby klubu: decyzja dotycząca zmiany adresu siedziby klubu w formie uchwały lub 

protokół z walnego zebrania wraz z listą obecności. 

3. W przypadku zmiany statutu, nazwy, celu i terenu działania: protokół z walnego zebrania członków wraz z uchwałami 

o zmianie statutu, nazwy klubu, listą obecności oraz dwa egzemplarze oryginału nowego statutu podpisanego przez 

zarząd klubu. 

Uwaga! Protokół z walnego zebrania członków klubu oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant,  

w uchwałach podać sposób głosowania: tajny lub jawny oraz jaką ilość głosów oddano: -za, -przeciw, -wstrzymanych. 

Lista obecności z własnoręcznymi podpisami członków. Wszystkie dokumenty powinny być w oryginale lub potwierdzone  

za zgodność z oryginałem. 

Uwaga!!! 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uczniowskie kluby sportowe są 

zwolnione z opłaty skarbowej. 

Natomiast od klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie cytowanej wyżej ustawy  

o opłacie skarbowej (załącznik do ustawy - tabela część I, pkt. 53), pobiera się opłatę skarbową w kwocie 10 zł..  

Należną opłatę skarbową tytułem „wydanie decyzji” uiszczamy tylko w przypadku zmiany adresu siedziby i zmiany nazwy 

Klubu, zmiany w statucie  (dane do wydania nowej decyzji) i dotyczy zawsze jednego wniosku, na podstawie którego 

można wpisać do ewidencji wybraną zmianę lub wszystkie możliwe zmiany wymagane przepisami ustaw. 

 

                                                           
1
 Zaznaczyć właściwą pozycję, 

2
 właściwe podkreślić. 


