
Warszawa, dnia ............................. 
 
 
 

Prezydent Miasta st. Warszawy 
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 

 
pl. Starynkiewicza 7/9 
02-015 Warszawa 
 

 
 

Zawiadomienie o utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego 
 
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo                                

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), zawiadamiam o 

utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie: 

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

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

z siedzibą w Warszawie przy ulicy ................................................................................ 

Przedstawicielem i osobą uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest:  

.....................................................zamieszkała/y w........................................................ 

 
 
 
 

............................................. 
(podpis Przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie………………………………………. 

2. Protokół z Zebrania Członków ZałoŜycieli z dnia………….r.  

3. Lista Członków ZałoŜycieli Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie……………………. 

 



 
 

Regulamin Stowarzyszenia 

 

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

(nazwa stowarzyszenia) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ............................................................................... 

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem          

o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo  

o stowarzyszeniach. 

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest ............................................................. 

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest………………….......... 

 

II. Cel i środki działania 

 

8. Celem działania Stowarzyszenia jest.................................................................. 

 

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) ....................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................... 

 

 

 

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

   (podpis Przedstawiciela) 

 
 
 
 



 
 

Protokół z Zebrania Zało Ŝycielskiego Stowarzyszenia 

 

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

(nazwa stowarzyszenia) 

 

z dnia ................................. 

 

W dniu .............................. r. odbyło się Zebranie podczas którego postanowiono 

załoŜyć Stowarzyszenie Zwykłe o nazwie .................................................................... 

W Zebraniu uczestniczyło ...................... osób. 

Na przewodniczącego Zebrania wybrano........................................................ 

Uchwałę podjęto większością ....... głosów, przy ...... głosach przeciw i ....... głosach 

wstrzymujących się. 

 

Zebrani podj ęli uchwały o: 

 

1. Utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą............................................. 

Uchwałę podjęto większością ....... głosów, przy ...... głosach przeciw i ............ 

głosach wstrzymujących się. 

2. Wyborze Przedstawiciela Stowarzyszenia. 

Uchwałę podjęto większością ....... głosów, przy ...... głosach przeciw i ....... 

głosach wstrzymujących się. 

Przedstawicielem i osobą upowaŜnioną do reprezentowania Stowarzyszenia 

jest  ...................................... zamieszkała/y w ......................... przy ul. 

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

3. Przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia. 

Uchwałę podjęto większością ....... głosów, przy ...... głosach przeciw i ....... 

głosach wstrzymujących się. 

4. Wyznaczeniu adresu siedziby Stowarzyszenia. 

Uchwałę podjęto większością ....... głosów, przy ...... głosach przeciw i ............ 

głosach wstrzymujących się. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, przy ul. ............................... 

 

 

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

(podpis Przedstawiciela) 



 

 Warszawa, dnia ................. 

 
 

Lista Członków Zało Ŝycieli Stowarzyszenia 
 

........................................................................................................................... 
(nazwa stowarzyszenia) 

 
Oświadczam, Ŝe jestem obywatelem polskim, przysługuje mi zdolność do czynności 

prawnych oraz pełnia praw publicznych.  

Równocześnie wyraŜam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie: 

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

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy: .............................................................................. 

i akceptuję jego Regulamin. 

 

Lp.  Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres 
zamieszkania  

Podpis 

1.      

2.      

3.      

 


