
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r., poz. 644) 

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów  
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
wewn ętrznej 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Regulamin 
działalno ści 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwi ązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 
wobec 

stowarzyszenia 
zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 2. Teren d ziałania  
stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia  
zwykłego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. 

Stowarzyszenie 
Pokrzywdzonych przez Polski 
Wymiar Sprawiedliwości i 
Przeciwko Przemocy 

30.05.2016 r. 

1. Przeciwdziałanie przemocy; 
2. Pomoc ofiarom przemocy; 
3. Pomoc pokrzywdzonym przez Polski 
Wymiar Sprawiedliwości; 
4. Doradztwo prawne 

ul. Malinowa 7, Sady, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tadeusza Paolo 
Sobolewskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.05.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE          OP.512.10.2016 

Rzeczpospolita Polska 

1. Branie udziału w obradach, zebraniach, 
walnych zgromadzeniach, pikietach; 
2. Promowanie działań skierowanych do osób 
dotkniętych przemocą; 
3. Prowadzenie rozmów samorządowych, 
poza samorządowych; 
4. Kierowanie pism i występowanie przed 
członkami i reprezentantami organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości w 
granicach działania stowarzyszenia; 
5. Podejmowanie działań prawnych i innych 
zasad i norm prawnych zgodnie z regulowaną 
ustawą Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1393 ze zm.) 

2. 
Inwestycje Dla Ulicy 
Wiatrakowej 21.06.2016 r. 

Poprawa infrastruktury ulicy Wiatrakowej 

ul. Wiatrakowa 42,  
62-006 Kobylnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Bartosza 
Sobczaka. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.06.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.12.2016 

ulica Wiatrakowa 

Poprawa działań między gminą a 
mieszkańcami 

3. 

ZIELONKA - Stowarzyszenie 
na Rzecz Optymalizacji 
Przebiegu Obwodnicy 
Aglomeracji Poznańskiej 

1) 12.07.2016 r 
2) 25.08.2016 r. 
-zmiana 

1. optymalizacja przebiegu północno-
wschodniej obwodnicy aglomeracji 
poznańskiej; 
2. ochrona zasobów mieszkaniowych, 
zlokalizowanych wzdłuż planowanego 
studium korytarzowego, w tym w otulinie 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka; 
3. zachowanie jedności struktur 
funkcjonalnych środowiska; 
4. ochrona zasobów przyrody Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Parku 
Krajobrazowego Promno, Rezerwatu przyrody 
Meteoryt Morasko oraz dolin rzek Cybiny i 
Głównej;  
5. ochrona historycznych szlaków kulturowych 
na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka; 
6. zachowanie ładu przestrzennego i 
zrównoważony rozwój obszaru aglomeracji 
poznańskiej; 
7. partycypacja społeczna w planowaniu 
przebiegu obwodnicy; 
8. integracja społeczności lokalnych. 

ul. Poznańska 48, 
Kliny, 62-004 
Czerwonak 

 
 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Daniel Jastrzębowski – prezes 

Magdalena Wdowicka – 
wiceprezes 

Sławomira Rybka – skarbnik 
Maciej Pałgan – sekretarz 

Dariusz Widerowski – członek 
Zdzisław Bełka – członek 

 
 

 
Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictw i składania 
innych oświadczeń woli  
w prawach majątkowych 

wymagane są podpisy prezesa 
albo wiceprezesa i drugiego 
członka Zarządu lub członka 

Stowarzyszenia upoważnionego 
przez Zarząd. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.08.2016 r., 

uchwała nr 3/2016 
NIE    OP.512.13.2016 

Rzeczpospolita Polska 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r., poz. 644) 
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kolejny w 
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zwykłego 

Daty wpisów  
do 
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zwykłego 
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zwykłego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. proponowanie optymalnego przebiegu 
północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji 
poznańskiej, z poszanowaniem zasobów 
mieszkaniowych zlokalizowanych wzdłuż 
planowanego studium korytarzowego, w tym 
w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka oraz zasobów przyrody Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Parku 
Krajobrazowego Promno, Rezerwatu przyrody 
Meteoryt Morasko oraz dolin rzek Cybiny i 
Głównej, zgodnie z zasadami planowania 
przestrzennego mającymi na celu zachowanie 
ładu przestrzennego oraz zrównoważony 
rozwój obszarów; 
2. organizowanie spotkań ze społecznościami 
lokalnymi, przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, władzami samorządowymi 
oraz z projektantem obwodnicy; 
3. przeprowadzanie akcji informacyjnych 
wśród społeczności lokalnych; 
4. promocja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka; 
5. współpraca z mediami szczebla lokalnego, 
regionalnego i krajowego w celu realizacji 
przyjętych zadań. 

4. MONS 17.08.2016 r. 

I. Szeroko podjęta działalność na rzecz 
ochrony środowiska, w tym w szczególności: 
- zachowanie i odtwarzanie różnorodności 
środowiska naturalnego oraz ochrona 
konkretnych obiektów przyrody ożywionej i 
nieożywionej; 
- ochrona powietrza przed zapyleniem, 
spalinami, wszelkimi wyziewami itp.; 
- ochrona ziemi przed zanieczyszczeniami 
chemicznymi i mechanicznymi; 
- ochrona wód, w tym w szczególności rzek: 
Warty i Cybiny oraz Jeziora Góra; 
- ochrona ładu przestrzennego; 
- ochrona krajobrazu; 
- ochrona zdrowia i życia ludzi przed 
szkodliwym działaniem zanieczyszczeń; 
- ułatwianie dostępu do informacji o 
środowisku; 
- pobudzanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 
II. Działania integrujące lokalną społeczność a 
tym samym zwiększające poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
III. Stworzenie warunków do wypoczynku i 
rekreacji 
IV. Dbałość o czystość i estetykę otoczenia 
V. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Góra 60, 62-007 Góra 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Joanna Frąckowiak-Sowińska – 
prezes 

Grzegorz Hoffmann – sekretarz 
Lidia Pudliszak – skarbnik 

Jarosław Sieczkowski – członek 
Jarosław Balcerek – członek 

 
Do składania oświadczeń woli  

w imieniu Stowarzyszenia, 
 w tym zaciągania zobowiązań 
majątkowych czy zaciągania 
zobowiązań uprawnieni są 

prezes, skarbnik i jeden członek 
zarządu działający łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.08.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.14.2016 

Rzeczpospolita Polska 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r., poz. 644) 
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Stowarzyszenie realizuje Cel I poprzez: 
- działanie na rzecz obiektów wartościowych 
pod względem przyrodniczym poprzez 
spowodowanie ich objęcia ochroną prawna 
lub inną formą opieki; 
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym; 
- udział w postępowaniach administracyjnych, 
a także sądowych dotyczących spraw 
związanych z integracją w środowisko 
naturalne; 
- występowanie do właściwych władz 
lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz 
sądów powszechnych i administracyjnych 
wszelkich instancji z wnioskami o 
zastosowanie środków prowadzących do 
usunięcia zaistniałego zagrożenia 
środowiska, zaniechania naruszenia 
środowiska, przywracania stanu 
poprzedniego lub naprawy wyrządzonych 
szkód; 
- składanie do organów administracji 
publicznej wniosków i zastrzeżeń do 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, innych 
aktów administracyjnych oraz do decyzji 
mających wpływ na środowisko; 
- opiniowanie przedsięwzięć z punktu 
widzenia ich zgodności z przepisami ochrony 
środowiska; 
- współpracę ze wszelkimi osobami, 
instytucjami i organizacjami o podobnych 
celach działania. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel II poprzez: 
- organizację cyklicznych spotkań 
mieszkańców; 
- budowanie świadomości wagi wzajemnych 
pozytywnych relacji w kontekście 
bezpieczeństwa posesji. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel III poprzez: 
- upowszechnianie sportu masowego, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży; 
- zabezpieczenie aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców starszego pokolenia; 
- wspieranie nowych form organizacyjnych 
rekreacji dla całych rodzin. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel IV poprzez: 
- promowanie zachowań mieszkańców 
prowadzących do utrzymywania w czystości 
swoich posesji; 
- dbałość o istniejące tereny zielone oraz 
akweny; 
- zieleń i kwiaty na skwerach, przy drogach i 
na placach publicznych. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel V poprzez: 
- podnoszenie świadomości obywatelskiej; 
- walka z wykluczeniem cyfrowym przez 
zwiększenie aktywności mieszkańców w 
zakresie technik multimedialnych; 
- działalność edukacyjna i kulturalna; 
- wspieranie współpracy z Radą Sołęcką, 
Urzędem Gminy, Nadleśnictwem. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r., poz. 644) 
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5. „Nasza wieś Śródka” 17.08.2016 r. 

1. Wszechstronny i zrównoważony rozwój wsi 
Śródka, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb społeczności lokalnej. 
2. Współpraca z organami administracji 
publicznej oraz innymi instytucjami i 
podmiotami stawiającymi sobie podobne cele. 
3. Prowadzenie działalności w zakresie 
dziedzin: kultury, oświaty, edukacji, sportu i 
rekreacji. 
4. Aktywizowanie społeczności lokalnej do 
działania na rzecz wszechstronnego rozwoju 
wsi Śródka. 
5. Integracja mieszkańców wsi Śródka i 
okolic. 

Śródka 7, 63-006 
Krerowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Jolantę Fludrę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.08.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.15.2016 

Powiat poznański 

1. Tworzenie warunków społecznego 
wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących 
rozwojowi wsi Śródka. 
2. Organizowanie koncertów, przedstawień, 
warsztatów, szkoleń, spotkań integracyjnych i 
innych zajęć oraz imprez tematycznie 
zgodnych z celami stowarzyszenia. 
3. Szerzenie społecznego zainteresowania 
sprawami wszechstronnego rozwoju wsi 
Śródka. 
4. Popieranie i rozwijanie inicjatyw 
społecznych mieszkańców wsi. 
5. Podejmowanie wspólnych działań z 
organami administracji publicznej oraz innymi 
stowarzyszeniami o podobnych celach. 

6.   
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