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                                                         ….................................... 

.............................................                                                           /miejscowość, data/  

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

............................................. 
/Wnioskodawca: komitet założycielski, adres siedziby/ 

Starosta Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

ul. Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

 

 
                                                         WNIOSEK 

                     O WPIS DO EWIDENCJI  KLUBÓW SPORTOWYCH    

 
Na podstawie art. 4  ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w związku z § 7 

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 wpisu do ewidencji 
1
: 

1. uczniowskich klubów sportowych, 

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

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: 

 

 

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

/pełna nazwa Klubu/ 

z siedzibą w:  

 

…………....................................................................................................................................... 
                                                                /podać dokładny adres i nr telefonu kontaktowego Klubu 2/ 
 

 

 
                                                                                                          ……………….………………............................................................... 

                /czytelne podpisy wszystkich członków komitetu założycielskiego/ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

W załączeniu: 
1. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez  protokolanta i przewodniczącego zebrania wraz z uchwałami m.in.:  

1) w sprawie powołania klubu sportowego i wyznaczeniu siedziby; 

2) przyjęciu statutu; 

3) wyborze komitetu założycielskiego reprezentującego klub sportowy wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych  
z rejestracją i wpisem do ewidencji klubów sportowych Starosty Powiatu; 

4) ewentualnie uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku 

ich wyboru na zebraniu założycielskim; 
5) w sprawie sposobu głosowania: jawny lub tajny oraz  jaką ilością głosów (lub jednogłośnie). 

2. Lista członków założycieli wraz z oświadczeniami o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw 

publicznych zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. 
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób). 

4. Statut klubu w dwóch egzemplarzach podpisany przez wszystkich członków komitetu założycielskiego lub zarządu (w przypadku jego 

wyboru): na końcu statutu czytelne podpisy, na pozostałych stronach parafki. 
5. Informacja o siedzibie klubu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody właściciela lokalu na siedzibę klubu (może to być 

oświadczenie właściciela lokalu o tym, iż wyraża zgodę na to, by w tym lokalu miał siedzibę klub). 

6. Protokół komisji skrutacyjnej  określający quorum na zebraniu założycielskim (w przypadku powołania). 
7. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej3. 

 

                                                 
1 zaznaczyć właściwą pozycję. 
2 Numer telefonu kontaktowego jest dobrowolny, a w przypadku jego podania, na podst. art. 6 ust. 1 pkt a RODO, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Zostałem poinformowany, że zgoda może być w każdej chwili wycofana. 
3 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  

tytułem: opłata skarbowa - wydanie decyzji, na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.  
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            STAROSTWO POWIATOWE w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

               
                   47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 

                   tel. (077) 472-32-00; 483-31-08   fax (077) 472-32-95 
                              e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

 

  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O WPIS 

DO: EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH   DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, 

KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

I UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH,  

STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  

47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje 

co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 

13, pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, 

proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 

774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 

bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 

3)  Celem przetwarzania danych osobowych jest wpis do ewidencji klubów sportowych   działających 

w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  

i uczniowskich klubów sportowych. 

4)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO w zw. z art.  

4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie. W przypadku podania danych w celu 

ułatwienia kontaktu podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt a RODO. 

5) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uczestnicy postępowania, organy kontroli: NIK, 

Urząd Wojewódzki Opole, RIO, Główny Urząd Statystyczny. 

6) Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię 

Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy) 

7) Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności stowarzyszenia, 

a w przypadku jego likwidacji akta będą archiwizowane bezterminowo. W przypadku danych 

osobowych złożonych na podstawie art. 6 ust.1 pkt, a RODO dane będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

9) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych 

10) posiadają Państwo: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania ich kopii art.15 ust.1 RODO. 

 prawo do sprostowania danych (jeżeli uważają państwo, że zebrane dane są 

nieprawidłowe)art.16 RODO 

 prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 ust.1 pkt 

a RODO) 

 prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO. 

 

11) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

mailto:starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

