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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowaƒ Wspó∏pracy Terytorialnej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspó∏pracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowaƒ Wspó∏pracy Terytorialnej;
2) sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze
i wykreÊleƒ z rejestru;
3) dokumenty niezb´dne do dokonania czynnoÊci
okreÊlonych w pkt 2;
4) zakres danych podlegajàcych wpisowi.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

§ 5. Wraz ze zg∏oszeniami, o których mowa w § 4,
osoba upowa˝niona albo dyrektor ugrupowania przesy∏a do organu prowadzàcego rejestr dokumenty b´dàce podstawà zg∏oszenia, w szczególnoÊci:
1) konwencj´ ugrupowania;
2) statut ugrupowania;
3) uchwa∏´ lub decyzj´ uprawnionego
o przystàpieniu do ugrupowania;

organu

4) uchwa∏´ lub decyzj´ cz∏onków ugrupowania
o przyj´ciu statutu;
5) upowa˝nienie do dokonywania czynnoÊci zwiàzanych z dokonywaniem zmian i wykreÊleƒ z rejestru;

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu
wspó∏pracy terytorialnej;

6) zgody na przystàpienie ka˝dego z cz∏onków do
ugrupowania, wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporzàdzenia (WE) nr 1082/2006;

2) rozporzàdzeniu (WE) nr 1082/2006 — rozumie si´
przez to rozporzàdzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó∏pracy terytorialnej (EUWT) nr 1082/2006 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 19);

7) uchwa∏´ lub decyzj´ cz∏onków ugrupowania o jego rozwiàzaniu lub wystàpieniu cz∏onka z ugrupowania;

3) rejestrze — rozumie si´ przez to Rejestr Europejskich Ugrupowaƒ Wspó∏pracy Terytorialnej;
4) organie prowadzàcym rejestr — rozumie si´ przez
to ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych;

8) inne dokumenty stanowiàce podstaw´ zmiany danych podlegajàcych wpisowi lub wykreÊleniu z rejestru.
§ 6. Rejestr sk∏ada si´ z nast´pujàcych rubryk,
oznaczonych literami od A do R:
1) „A” — liczba porzàdkowa wpisu;

5) osobie upowa˝nionej — rozumie si´ przez to osob´ upowa˝nionà przez cz∏onków europejskiego
ugrupowania wspó∏pracy terytorialnej, zwanego
dalej „ugrupowaniem”, do dokonywania czynnoÊci zwiàzanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru lub dokonywania zmian wpisów oraz wykreÊleƒ w rejestrze.

2) „B” — data wydania decyzji o wpisie, odmowie
wpisu do rejestru lub wykreÊleniu wpisu z rejestru;

§ 3. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.

6) „F” — wykaz organów ugrupowania oraz osób
wchodzàcych w ich sk∏ad (imi´ i nazwisko), w tym
osób uprawnionych do reprezentacji ugrupowania;

§ 4. 1. Osoba upowa˝niona zg∏asza utworzenie
ugrupowania, zmian´ danych podlegajàcych wpisowi
do rejestru lub wykreÊleniu z rejestru do organu prowadzàcego rejestr.
2. Dyrektor ugrupowania zg∏asza do organu prowadzàcego rejestr wystàpienie cz∏onka z ugrupowania lub rozwiàzanie ugrupowania w wyniku uchwa∏y
jego cz∏onków.
———————
1)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

3) „C” — nazwa, siedziba i adres ugrupowania;
4) „D” — cel i zadania ugrupowania;
5) „E” — wykaz cz∏onków ugrupowania;

7) „G” — imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do
dokonania czynnoÊci rejestracji, zmian i wykreÊleƒ
z rejestru;
8) „H” — data wydania decyzji administracyjnej
w sprawie wydania zgody na przystàpienie do
ugrupowania;
9) „I” — data utworzenia ugrupowania;
10) „J” — data rejestracji ugrupowania;
11) „K” — data og∏oszenia statutu i konwencji ugrupowania;
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12) „L” — data dokonania zmian statutu i konwencji
ugrupowania;
13) „¸” — data dokonania zmian i wykreÊleƒ w rejestrze;
14) „M” — data wystàpienia cz∏onka z ugrupowania;
15) „N” — data wyznaczenia oraz imi´ i nazwisko likwidatora;
16) „O” — data wszcz´cia post´powania likwidacyjnego;
17) „P” — data rozwiàzania albo likwidacji ugrupowania;
18) „R” — informacja o opublikowaniu konwencji
i statutu oraz o rejestracji cz∏onków ugrupowania
majàcego siedzib´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏ajàcych na podstawie prawa
polskiego, zawierajàca nast´pujàce dane:
a) dat´ publikacji,
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b) nazw´, siedzib´ i adres ugrupowania,
c) wykaz cz∏onków ugrupowania,
d) wykaz organów ugrupowania oraz osób wchodzàcych w ich sk∏ad (imi´ i nazwisko), w tym
osób uprawnionych do reprezentacji ugrupowania.
§ 7. Dla ka˝dego wpisu do rejestru, zmiany wpisów w rejestrze, wykreÊlenia z rejestru lub odmowy
dokonania wpisu sà prowadzone akta rejestrowe,
obejmujàce dokumenty stanowiàce podstaw´ dokonania tych czynnoÊci oraz dotyczàce post´powania rejestrowego.
§ 8. Rejestr jest jawny.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

