INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), w związku
z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1393 z późn. zm.) informuję, iż stowarzyszenia zwykłe, działające na dotychczasowych
zasadach, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie w/cyt. ustawy tj. od 20 maja 2016 r.
są zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
Brak przedmiotowego wpisu będzie skutkować rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego
z mocy prawa.
W nawiązaniu do powyższego należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji
stowarzyszeń zwykłych zawierający:
- regulamin działalności,
- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej,
o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
- adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Zwracam również uwagę, iż zgodnie z w/wym ustawą (art. 40 ust. 2) regulamin działalności
powinien określać w szczególności: "(...) nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki
działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady
dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób
rozwiązania stowarzyszenia zwykłego."
Ponadto art. 40 ust. 3 wskazuje, że "Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd,
określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje,
warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego,
w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych". Natomiast - zgodnie z art. 40 ust. 4 stowarzyszenie zwykłe, które posiada organ kontroli wewnętrznej, określa również w regulaminie
działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi załącznikami
należy przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich 40-098 Katowice,
ul. Młyńska 4 lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.
W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości związanych z powyższym proponuję pomoc
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 32/2593779 lub 32/2593742
albo osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.

