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I. Informacje ogólne. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: ustawa) obywatele, którzy korzystają  

z pełni praw publicznych oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat i nie są 

ubezwłasnowolnieni), mogą zakładać stowarzyszenia, a więc także kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i uczniowskie kluby sportowe. 

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa, tzw. organizacja non profit, jest to dobrowolne, samorządne, trwałe 

zrzeszenie o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na 

pracy społecznej członków, ale może też zatrudniać pracowników. Innymi słowy stowarzyszenie to grupa osób, która 

postanawia wspólnie działać społecznie.  

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do 

stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia 

większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad 

określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna 

stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. 

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się  
w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, cudzoziemcy niemający miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują 

taką możliwość. 

 

KLUB SPORTOWY to podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie kultury 

fizycznej. 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  jest szczególnym rodzajem klubu sportowego, członkami takiego klubu 

mogą być w szczególności uczniowie, rodzice  i nauczyciele.  

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy O sporcie działalność sportową prowadzą mające osobowość prawną kluby sportowe. 

Ustawa O sporcie nie precyzuje, jaką formę prawną powinien mieć klub sportowy, wskazuje jedynie, że musi 

posiadać osobowość prawną. Twórcy klubu sportowego mogą sami zdecydować o jego formie prawnej w zależności 

od swoich potrzeb i możliwości.  

                                                                                                                                                                                                 

Kluby sportowe mogą działać w formie: 
 stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (powstają i rejestrują się jak 

inne stowarzyszenia/fundacje),  

 uczniowskich klubów sportowych, 

 klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej, wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę 

stowarzyszenia, 

 spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek 

akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich 

klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej). 

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające jako stowarzyszenia rejestrują się: 

• u starosty właściwego ze względu na siedzibę tych klubów (jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej i których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej), 

• lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli prowadzą działalność gospodarczą). Formularze wniosków niezbędnych 

do dokonania wpisu w Krajowy Rejestr Sądowy do pobrania: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/.  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy O sporcie oraz §1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji 

klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego 

statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez 

starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
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tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość 

prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. 

Podstawowym warunkiem istnienia klubu sportowego jest realizacja zadań w zakresie sportu, czyli zgodnie z art. 2, 

ust. 1 i 2  ustawy O sporcie: „…sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 

społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również 

współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Sport wraz  

z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną…”.  

Uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie muszą prowadzić działalność 

wyłącznie w zakresie sportu. Podjęcie aktywności pozasportowej, nawet merytorycznie wysoce uzasadnionej 

(np. m.in. przeciwdziałanie patologiom społecznym), powoduje konieczność wpisania podmiotu do Krajowego 

Rejestru Sądowego (dalej: KRS). 

II. Założenie klubu sportowego - statut i zebranie założycielskie. 

Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania stowarzyszenia – klubu sportowego.  

Statut określa organizację, sposób i cele działania klubu sportowego. Przyjmuje się, iż statut ma charakter prawny 

umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której przystępują dalsi członkowie. 

Artykuł 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut: 

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; 

2) określenie terenu działania i siedziby stowarzyszenia; 

3) cele i sposoby ich realizacji; 

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; 

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; 

5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją; 

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także 

warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia; 

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; 

8) zasady dokonywania zmian statutu; 

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia. 

 

Statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Takim dodatkowym punktem statutu, 

ważnym w działalności klubu sportowego np. z uwagi na pobieranie opłat startowych, opłat za obozy treningowe czy 

za bilety wstępu na imprezy, może być np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku 

publicznego. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego. 

Zebranie założycielskie: musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób (art. 9 cytowanej ustawy), posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Z zebrania założycielskiego należy 

przygotować protokół. 

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego: 

1. Otwarcie zebrania - przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – 

kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór przebiega  

w drodze głosowania. 

3. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym czy tajnym oraz jaką 

ilością głosów: zwykłą czy bezwzględną większością głosów; uchwały o powołaniu stowarzyszenia i 

przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie). 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Dyskusja na temat założenia klubu sportowego oraz zapoznanie z projektem statutu - dyskusja nad statutem, 

ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag. 
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6. Podjęcie uchwały o powołaniu klubu sportowego i wyznaczeniu jego siedziby. 

7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu. 

8. Zgłoszenie kandydatów i wybór w głosowaniu komitetu założycielskiego  - podjęcie uchwały o wyborze 

komitetu założycielskiego  złożonego z min. 3 osób. 

9.  Zgłoszenie kandydatów i wybór w głosowaniu  zarządu - podjęcie uchwały o wyborze zarządu  

10. Zgłoszenie kandydatów i wybór w głosowaniu komisji rewizyjnej - podjęcie uchwały o wyborze komisji 

rewizyjnej. 
11. Podjęcie uchwały o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem 

uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia do ewidencji. 

12. Zamknięcie zebrania. 

Należy pamiętać o podpisaniu listy obecności i listy członków założycieli. Z zebrania założycielskiego należy 

przygotować protokół oddający przebieg spotkania. 

 

III. Rejestracja klubu sportowego w Starostwie. 

 

Dokumenty potrzebne do wpisania uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego 

działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

 

1. Wniosek o wpisanie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu podpisany przez 

członków komitetu założycielskiego (załącznik nr 1 - wzór wniosku do pobrania), 

2. dwa egzemplarze statutu podpisane na każdej ze stron przez członków komitetu założycielskiego.  

Starosta zatwierdza statut i jeden egzemplarz przekazuje klubowi wraz z decyzją o rejestracji, 

3. lista założycieli (co najmniej 7 pełnoletnich osób) zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli wraz z oświadczeniami o posiadaniu pełnej zdolności do 

czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych, 

4. lista obecności założycieli, obecnych na zebraniu założycielskim, 

5. protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zebrania, 

6.  uchwały wraz z   informację jaką ilością głosów zostały podjęte: 

- o powołaniu klubu sportowego i wyznaczeniu siedziby,  

- o uchwaleniu statutu,  

- o wyborze komitetu założycielskiego,  

- o wyborze zarządu,  

- o wyborze organu kontroli wewnętrznej-komisji rewizyjnej,   

- o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji  

7. protokół komisji skrutacyjnej określający quorum na zebraniu założycielskim, 

8. oświadczenie właściciela lokalu, iż wyraża zgodę, by w jego lokalu miał siedzibę klub, 

9. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o rejestracji klubu.
1
 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu lub przesłać 

za pośrednictwem poczty na adres:  Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

 

Termin i sposób załatwienia: 

Do 30 dni – na podst. art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.  

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.  

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do 

ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy O sporcie). 

                                                           
1 Opłaty:  

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje  prowadzenia działalności gospodarczej - 10 zł za wydanie 

decyzji (stawka opłaty zgodna z tabelą stanowiącą załącznik do ustawy O opłacie skarbowej (część I, kol. I, pkt 53).  Wpłaty opłaty skarbowej 

dokonuje się na konto Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.  

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty, wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. ustawy O opłacie skarbowej. 
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Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

 

REGON, NIP, konto bankowe 

Klub sportowy, po uzyskaniu wpisu do ewidencji klubów sportowych Starosty Powiatu, powinien dopełnić wszelkich 

procedur zmierzających do nadania indywidualnego numeru REGON i NIP. 

REGON 

W celu uzyskaniu nr REGON, należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego właściwego dla siedziby klubu 

sportowego.  

NIP 

Po otrzymaniu numeru REGON, musimy wystąpić do właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Skarbowego  

o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Uzyskanie NIP jest obowiązkiem każdego stowarzyszenia, 

wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  

 

Konto Bankowe 

Posiadanie konta bankowego nie jest obowiązkiem stowarzyszenia. W praktyce jednak jego posiadanie może okazać 

się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego 

stowarzyszenie ma obowiązek zgłosić numer rachunku do „swojego” urzędu skarbowego wypełniając NIP-2 jako 

zgłoszenie aktualizacyjne. 

 

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze 

Wszystkie stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości  

co stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS), czyli muszą prowadzić bieżącą 

księgowość i mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają  

do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy 

(najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy). Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, 

które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.  

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, 

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.  

Wszystkie organizacje pozarządowe zobowiązane do sporządzenie sprawozdania muszą to robić  

w ściśle określonej formie elektronicznej (tzw. strukturze logicznej). 

Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do 

szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. 

Ponadto każde stowarzyszenie ma coroczny obowiązek składania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-8. 

Obowiązek prowadzenia księgowości i składania sprawozdań finansowych z działalności jest aktualny również wtedy, 

gdy stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań. 

 

Nadzór 

Nadzór nad stowarzyszeniami pełni właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia – klubu sportowego starosta 

powiatu. Nadzoruje on działalność organizacji w zakresie zgodności z przepisami prawa i statutu. W ramach swych 

kompetencji może on zażądać od władz stowarzyszenia: 

- przedstawienia we właściwym czasie odpisów uchwał, 

- niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. 

W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wyżej wymienionych żądań, starosta może złożyć do sądu wniosek  

o wymierzenie grzywny w wysokości do 5000 zł. Stowarzyszenie może w terminie 7 dni wystąpić do sądu  

o zwolnienie od grzywny. 

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem bądź statutem może wystąpić  

o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom lub wystąpić do sądu  

o zastosowanie ostrzejszych środków. Sankcje sądowe mogą przybrać formę: 

 upomnienia; 

 uchylenia uchwały niezgodnej z prawem lub statutem; 

 zobowiązania władz stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym czasie; 

https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe
https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow
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 rozwiązania stowarzyszenia, jeżeli liczba jego członków spadła poniżej 7 (jest mniejsza, niż liczba członków 

wymaganych do jego założenia), a także kiedy jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie 

prawa bądź statutu i nie ma warunków naprawy sytuacji. 

IV. Zgłaszanie przez klub sportowy zmian w ewidencji stowarzyszeń Starosty Powiatu. 

Informacje dotyczące klubu sportowego muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania  

w starostwie każdej zmiany dotyczącej m.in.: statutu klubu, składu i funkcji władz, dane osób  upoważnionych  

do zaciągania zobowiązań majątkowych, adresu siedziby i terenu działania klubu sportowego, celu działania.  

Zmiany należy zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez 

klub odpowiedniego wniosku (załącznik nr 2 - wzór wniosku do pobrania) wraz z dokumentami i uchwałami  

z posiedzenia, na którym zmiany podjęto,  niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji. Za dokonanie zmian  

w ewidencji prowadzonej przez starostę pobiera się opłatę skarbową w kwocie 10 zł. Uczniowskie kluby sportowe są 

zwolnione z opłaty skarbowej. 

V. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starosty Powiatu. 

Wyciąg z ewidencji klubów sportowych to podstawowy dokument, podobnie jak wypis z KRS-u dla stowarzyszeń 

rejestrowych, często jest wymagany jako załącznik do wniosków, np. w konkursie ofert. Kluby sportowe, zgłaszają się 

po zaświadczenia do właściwego starostwa.  

Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek (załącznik nr 3 - wzór wniosku do pobrania)  podpisany przez 

osoby upoważnione w statucie do składania oświadczeń woli. Wydanie zaświadczenia z ewidencji jest bezpłatne 

dla uczniowskich klubów sportowych, natomiast kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut 

nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, musi ponieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł za jeden 

egzemplarz (stawka opłaty na podstawie ustawy O opłacie skarbowej, załącznik do ustawy - tabela część II, pkt. 21. 

Wydanie zaświadczenia nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu 

wniosku,  zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
AKTY PRAWNE 

1. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. 

2. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.  

3. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów 

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

4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. 

5. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. 

6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.  

7. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. 

8. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku  

 

Źródła: 
Wykaz aktualnych treści wszystkich potrzebnych przepisów znajduje się na stronie internetowej Sejmu RP: 

http://isap.sejm.gov.pl  

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf 
Więcej przydatnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych (poradnik, wzory dokumentów, ogłoszenia)  znajduje się 

na stronie internetowej: 

1. www.ngo.pl (dużo informacji w zakładce „poradnik”), 

2. https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe-256919  

3. https://www.gov.pl/web/pozytek  

4. https://spis.ngo.pl/111528-miejskie-centrum-organizacji-pozarzadowych-www-trzecisektor-opole-pl  

5. www.klon.org.pl. 
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https://www.gov.pl/web/pozytek
https://spis.ngo.pl/111528-miejskie-centrum-organizacji-pozarzadowych-www-trzecisektor-opole-pl
http://www.klon.org.pl/
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Dokumenty do pobrania: 

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych, 

2. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych, 

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji UKS lub KS. 

Szczegółowych informacji udziela:  

STAROSTWO POWIATOWE w Kędzierzynie-Koźlu 

Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

II piętro budynku, pok. Nr 32 

Kontakt z Wydziałem Promocji: 

Kierownik Agnieszka Duranc,  

Inspektor Lilianna Świątkowska 

tel. +48 (77) 4052712, e-mail: promocja@powiat.kedzierzyn-koźle.pl  
 

 

mailto:promocja@powiat.kedzierzyn-koźle.pl

