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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 

Koordynacja 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 
07.07.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
 

zmieniono 
03.08.2016 r., 

uchwała nr 3/2016 

NIE    OP.512.13.2016 

Rzeczpospolita Polska 
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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 

1) 17.08.2016 r. 
2) 14.07.2017 r. 
– zmiana  
3) 31.08.2017 r. 
– wykreślenie  
z ewidencji 

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 30.06.2017 r. - rozwiązanie, 

uchwała nr 1/2017 
Lidia Pudliszak  

OP.512.14.2016; 
 
 

W dniu 29.08.2017 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 
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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 Sołecką, 
Urzędem Gminy, Nadleśnictwem. 
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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. 
Klub Turystyki Górskiej 
HAMILTONIAN 23.09.2016 r. 

a. Kształtowanie zamiłowania do gór i tradycji 
górskich oraz postaw promujących 
odpowiedzialną turystykę. 
b. Popularyzacja turystyki przyrodniczej. 
c. Działalność zmierzająca do zachowania 
naturalnego środowiska jako wspólnego 
dobra Polski 
d. Czynne uczestnictwo w ochronie zasobów 
przyrody ożywionej i nieożywionej. 
e. Uświadamianie i popularyzowanie 
przepisów o ochronie przyrody. 
f. Wspieranie inicjatyw proekologicznych 
indywidualnych i zbiorowych. 
g. Działanie na rzecz obiektów wartościowych 
pod względem przyrodniczymi historycznym 
poprzez spowodowanie ich objęcia ochroną 
prawną lub inną formą opieki. 
h. Kształtowanie korzystnych dla środowiska 
naturalnego postaw i zachowań 
obywatelskich. 
i. Edukacja proekologiczna, szerzenie wiedzy 
przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie 
oraz promowanie turystyki ograniczającej 
antropopresję.  
j. Upowszechnianie wiedzy na temat zasad 
zrównoważonego rozwoju. 
k. Promocja i organizacja wolontariatu. 

Ul. Krzywa 13,          
62-40 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykle jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Macieja 
Kubiaka 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwalono 
20.09.2016 r. 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.17.2016 

Rzeczpospolita Polska 
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a. Organizacja turystyki kwalifikowanej - 
szczególnie górskiej. 
b. Kształtowanie  postaw szacunku dla 
środowiska naturalnego oaz zachowania w 
odpowiednim stanie infrastruktury w 
miejscach cennych przyrodniczo. 
c. Propagowanie turystyki ekologicznej - 
popularyzacja w środkach masowego 
przekazu wiedzy na temat rodzimej przyrody i 
jej ochrony oraz zrównoważonych form 
korzystania z niej. 
d. Działalność edukacyjna, informacyjna i 
kulturalno-oświatowa, prowadzona poprzez 
organizację spotkań, prelekcji, pokazów, 
kursów, a także publikacje, wykonywanie 
zdjęć, prac plastycznych i zamieszczanie 
informacji w internecie. 
e. Współdziałanie z szkołami i organizacjami 
społecznymi w zakresie krzewienia 
umiłowania ojczystego kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem gór. 
f. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie 
działalności naukowe. 
g. Prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i 
różnego typu obserwacji w celu 
dokumentowania stanu środowiska 
naturalnego i procesów w nim zachodzących. 
h. Współpraca z organizacjami i instytucjami, 
których cele są zbieżne z celami 
Stowarzyszenia, organizowanie zjazdów, 
konferencji, szkoleń, konkursów, wystaw, 
wycieczek, wypraw naukowych i innych 
przedsięwzięć. 
i. Współpraca z podmiotami samorządowymi 
oraz państwowymi przy tworzeniu i 
egzekwowaniu przepisów dotyczących 
ochrony przyrody i środowiska. 
j. Przedstawianie właściwym władzom i 
organom postulatów z zakresu turystyki i 
ochrony przyrody. 

7. POMARAŃCZOWI 28.09.2016 

I. Reprezentowanie interesów mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego. 
II. Ochrona środowiska, w tym unikatowej 
przyrody Powiatu Poznańskiego. 
III. Działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gmin Powiatu Poznańskiego. 
IV. Ochrona interesów mieszkańców gmin 
Powiatu Poznańskiego. 
V. Poprawa warunków życia i rozwoju 
mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego. 
VI. Tworzenie płaszczyzny porozumienia, 
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
osobami, podmiotami i instytucjami 
działającymi na terenie gmin Powiatu 
Poznańskiego. 
VII. Działania na rzecz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego. 
VIII. Wspieranie kultury fizycznej i sportu. 
IX. Wspieranie rozwoju hobby i pasji 
mieszkańców. 
X. Wspieranie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. 

ul. Wiśniowa 4a, 
Kobylniki 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Waldemara 
Kamińskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwalono 
20.09.2016 r. 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.18.2016 

Rzeczpospolita Polska 

I. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów, happeningów oraz innych imprez. 
II. Prowadzenie działalności wydawniczej w 
formie niedochodowej. 
III. Współpracę z wszystkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania. 
IV. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji publicznej. 
V. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 
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8. Akademia Boksu Damiana 
Wrzesińskiego w Buku 

04.10.2016 r. 

1. Propagowanie boksu, jako sportu 
masowego; 
2. Integracja środowiska pięściarzy; 
3. Popularyzacja treningów bokserskich; 
4. Aktywizacja byłych zawodników  
i sympatyków sportów walki. 

ul. Poznańska 2 m.9, 
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Damiana 
Wrzesińskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.08.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.16.2016 Rzeczpospolita Polska 

1. Organizacja otwartych turniejów  
i sparingów bokserskich; 
2. Uczestnictwo w zawodach organizowanych 
przez inne organizacje krajowe lub 
zagraniczne; 
3. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

9. 
WIELKOPOLSKIE 
TOWARZYSTWO 

CYKLISTÓW 
17.11.2016 r. 

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie oraz 
zapewnienie rozwoju, wsparcia i pomocy w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach w postaci: 
1. działalności oświatowej, 
2. działalności na rzecz kultury fizycznej i 
sportu, 
3. udziału w lokalnych i ogólnopolskich 
imprezach sportowych, oraz organizowanie 
szkoleń i imprez sportowych, 
4. kształtowanie u członków Stowarzyszenia 
postawy sportowej, opartej na 
samodyscyplinie, organizacji, solidarności, 
zasadach współzawodnictwa. 

ul. Kasztanowa 13    
62-081 Przeźmierowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Romuald Szaj - prezes 
Ewa Klejniak - skarbnik 

 
Do składania oświadczeń woli w 

imieniu Stowarzyszenia 
uprawniony jest samodzielnie 

Prezes Zarządu; dla 
reprezentacji przez pozostałe 

osoby wymagane jest 
współdziałanie Prezesa 

Zarządu oraz Członka Zarządu 
bądź obu Członków Zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwalono 
21.10.2016 r. 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.19.2016 

Rzeczpospolita Polska 

Cele regulaminowe Stowarzyszenie realizuje 
poprzez: 
1. krzewienie zamiłowania do sportu 
kolarskiego, turystyki i innych form aktywnego 
wypoczynku, 
2. organizowanie ustawicznego szkolenia dla 
członków Stowarzyszenia i uczestników sekcji 
kolarskiej, 
3. organizowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych, w trym rajdów kolarskich i 
imprez turystycznych i uczestnictwo w 
imprezach organizowanych przez podmioty 
trzecie, 
4. współpracę z placówkami oświaty i z 
innymi podmiotami w zakresie tworzenia i 
prowadzenia ośrodków selekcyjnych 
młodzieży, 
5. prowadzenie zajęć z zakresu nauki jazdy 
na rowerze, nauki z zakresu znajomości 
przepisów prawa o ruchu drogowym, 
6. współdziałanie z organami państwowymi, 
organami administracji publicznej, innymi 
jednostkami prawa publicznego  
organizacjami pozarządowymi - w zakresie 
realizacji zadań regulaminowych 

10. Stowarzyszenie LUFA 15.12.2016 r. 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu 
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny 
strzelectwa, sportu strzeleckiego i 
kolekcjonerstwa broni. 

Ul. Gdyńska 25          
62-004 Czerwonak 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Dariusza 
Paprockiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
06.12.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.21.2016 

Rzeczpospolita Polska 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, 
2) współpracę ze wszystkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania na 
terenie kraju i poza granicami, w 
szczególności z grupami rekonstrukcji 
historycznej, organizacjami proobronnymi, 
3) występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji, 
4) inne działania realizujące cele statutowe. 



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. 

11. 
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Janikowie 09.01.2017 r. 

Celami regulaminowymi Stowarzyszenia są: 
1) Działalność opiekuńcza, oświatowa, 
edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw 
społecznych, a także promocja zdrowia – 
wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. 
2) Współpraca i pomoc dla innych organizacji 
działających na wsi. 
3) Reprezentowanie interesów 
Stowarzyszenia wobec władzy 
samorządowej, rządowej oraz wobec innych 
organizacji. 
4) Wspomaganie członków w działalności 
kulturalnej i społecznej. 
5) Wspieranie lokalnych inicjatyw 
gospodarczych, kulturalnych, społecznych 
oraz zdrowotnych. 
6) Obrona praw, reprezentowanie interesów  
i działanie na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej kobiet-szczególnie 
wiejskich i ich rodzin. 
7) Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych 
działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet 
wiejskich, udzielanie pomocy kobietom  
w trudnych sytuacjach życiowych jak 
nieszczęśliwy wypadek, choroba, śmierć 
osoby najbliższej. 
8) Prowadzenie wśród kobiet wiejskich 
działalności społeczno-wychowawczej, 
oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy 
warunków socjalno-bytowych rodzin 
wiejskich, upowszechniania postępu w 
rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz 
poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki 
społecznej mieszkańców wsi. 
9) Organizowanie i prowadzenie działalności 
zmierzającej do ułatwienia prowadzenia 
gospodarstwa domowego, upowszechnianie 
postępu w wiejskim gospodarstwie domowym. 
10) Współpraca z innymi organizacjami  
o podobnym profilu działania w kraju  
i zagranicą. 

ul. Asfaltowa 7A, 
Janikowo,  
62-006 Kobylnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Renata Rumińska - 
przewodnicząca 
Janina Tondel – 

wiceprzewodnicząca 
Alicja Buśko – sekretarz 

Wiesława Garasz – skarbnik 
 
 

Wszystkie zobowiązania 
finansowe i majątkowe 

wymagają podpisu trzech 
członków zarządu, w tym 

przewodniczącej lub 
wiceprzewodniczącej oraz 

skarbnik obligatoryjnie. 

Komisja Rewizyjna: 
Teresa Wąsiak – 
przewodnicząca 

Wiesława Krugiołka 
– członek 

Czesława Knypińska 
– członek 

 

uchwalono 
05.11.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.20.2016 

Rzeczpospolita Polska 

Aby wykonać cele regulaminowe, określone 
w § 8 regulaminu, Stowarzyszenie stosuje 
następujące środki działania: 
1) Reprezentuje potrzeby oraz broni 
zawodowych i społecznych interesów kobiet 
wiejskich i ich rodzin przedkładając organom 
administracji państwowej i samorządowej, 
państwowym i społecznym jednostkom 
organizacyjnym oraz innym organizacjom 
powołanym do wykonania zadań na rzecz 
rolnictwa i mieszkańców wsi swoje 
stanowisko w postaci opinii, wniosków  
i żądań dotyczących problemów społeczno-
gospodarczych, socjalno-bytowych  
i kulturalnych wsi. 
2) Uczestniczy w konsultacji, opiniowaniu lub 
opracowywaniu programów oraz projektów 
aktów prawnych dotyczących spraw rodziny 
wiejskiej, warunków ich życia i pracy. 
3) Uczestniczy w opracowywaniu planów 
społeczno-gospodarczych w części 
dotyczącej rolnictwa i wsi. 
4) Bierze udział w negocjacjach oraz  
w ciałach doradczo-konsultacyjnych przy 
organach administracji i władzy państwowej 
w sprawach dotyczących kobiet wiejskich  
i ich rodzin. 
5) Występuje do władz i instytucji oraz 
współdziała i organizuje działalność na rzecz 
polepszenia warunków życia, rozwoju, 
wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci 
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i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie 
rozwoju i usprawnienia działalności szkoły  
i pracy pozaszkolnej z młodzieżą. 
6) Prowadzi aktywizację zawodową kobiet 
wiejskich na rzecz rozwoju produkcji rolnej 
poprzez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych jak kursy oświatowe, odczyty, 
pogadanki, szkolenia, pokazy, kursy, 
wycieczki i wystawy. 
7) Uczestniczy w rozwijaniu  
i unowocześnianiu produkcji rolniczej  
w gospodarstwach indywidualnych oraz 
działa na rzecz ulżenia i pomocy 
producentkom w wykonywaniu ich 
obowiązków zawodowych. Rozwija 
różnorodne formy współdziałania 
produkcyjnego oraz pomocy sąsiedzkiej. 
8) Występuje z wnioskami i działa na rzecz 
upowszechniania racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstwa domowego  
i żywienia rodzin, doskonalenia 
funkcjonowania placówek handlowych  
i usługowych. 
9) Występuje i współdziała w sprawach 
poprawy warunków ochrony zdrowia 
mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza matki  
i dziecka, podnoszenia kultury zdrowotnej 
środowiska wiejskiego oraz stanu 
higieniczno-sanitarnego i wyglądu 
estetycznego wsi. 
10) Inicjuje i podejmuje działania na rzecz 
zabezpieczenia socjalnego wsi oraz 
współuczestniczy w rozpoznawaniu  
i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych, 
chorych, niepełnosprawnych, a także rodzin 
wielodzietnych, niepełnych i znajdujących się 
w najtrudniejszych warunkach życiowych. 
11) Podejmuje działania w zakresie 
zwiększenia udziału rolników i członków ich 
rodzin w lecznictwie uzdrowiskowym. 
12) Inicjuje i współdziała w rozwoju  
i upowszechnianiu kultury na wsi,  
w zwiększaniu uczestnictwa ludności 
wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu 
folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. 
13) Współdziała w rozwijaniu aktywności 
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej 
mieszkańców wsi. 
14) Inicjuje i podejmuje działania służące 
przywracaniu i utrwalaniu spokoju 
społecznego, ładu i porządku oraz 
podnoszeniu kultury życia na wsi. 
15) Wnosi sprzeciw w stosunku do 
stanowiska bądź decyzji organów 
administracji państwowej bądź jednostek 
organizacyjnych i organizacji, jeśli zawarte  
w nich rozstrzygnięcia dotyczące spraw 
kobiet wiejskich i ich rodzin są niezgodne  
z przepisami prawa lub niesłuszne z punktu 
widzenia zasad sprawiedliwości społecznej. 
16) Prowadzi zespołową formę organizacji 
wypożyczalni zestawów stołowych i innego 
sprzętu nowoczesnego w gospodarstwie 
domowym czy rolnym. 
17) Prowadzi działalność socjalną, w tym  
w szczególności: 
a. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju 
kursy, pokazy i degustacje potraw, 
b. Udziela pomocy kobietom w trudnych 
sytuacjach życiowych jak nieszczęśliwy 
wypadek, choroba, śmierć osoby najbliższej, 
c. Organizuje szkolenia i konferencji 
dotyczące zagadnień procesów starzenia się 
ludzi, zasad zdrowego odżywiania oraz 
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imprezy czy spotkania krajowe i zagraniczne, 
d. Organizuje pokazy racjonalnego żywienia 
rodziny, przetwórstwa, przechowalni 
ziemiopłodów, urządzania wnętrz mieszkań  
i estetyki ubioru, 
e. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia 
zmierzające do podwyższenia poziomu życia 
społeczeństwa wiejskiego. 
18) Prowadzi działalność kulturalną, w tym  
w szczególności: 
a. Propaguje kulturę wiejską i lokalne tradycje 
(rękodzieło artystyczne, obrzędy ludowe, 
dożynki, itp.), 
b. Organizuje imprezy artystyczne, kulturalne 
i rozrywkowe, z których dochód 
przeznaczony jest na realizację statutowych 
celów, 
c. Współpracuje z innymi organizacjami  
o podobnym profilu działania w kraju  
i zagranicą. 
19) Prowadzenie innych działań sprzyjających 
rozwojowi regulaminowych celów 
Stowarzyszenia. 
20) Współpraca z organizacjami politycznymi, 
młodzieżowymi, spółdzielczymi, samorządem 
terytorialnym w sprawach służących wsi  
i rolnictwu. 
 

12. KOSTKA 09.01.2017 r. 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
a) popularyzacja gier planszowych; 
b) animacja życia kulturalnego; 
c) działalność w zakresie edukacji  
i wychowania dzieci i młodzieży; 
d) aktywizacja grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
e) aktywizacja seniorów; 
f) popieranie wszechstronnego rozwoju 
społeczeństwa polskiego; 
g) działalność w zakresie edukacji  
i wychowania dzieci i młodzieży, w tym 
propagowanie gier planszowych jako 
alternatywnego, ciekawszego sposobu 
spędzania czasu i poszerzania zdolności 
umysłowych oraz logicznego myślenia; 
h) propagowanie gier planszowych jako 
alternatywną formę spędzania wolnego czasu 
dla rodzin z dziećmi; 
i) wspieranie rozwoju zainteresowań  
i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz 
podobnych instytucji oraz dzieci 
pochodzących z rodzin, znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 
j) aktywizacja i wspieranie twórców gier 
planszowych. 

ul. Prusa 3a, 
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Karolinę 
Czajkę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.12.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.22.2016 

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) 

 

 

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. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizowanie cyklicznych spotkań 
miłośników gier planszowych; 
b) organizowanie turniejów i konwentów 
miłośników gier planszowych oraz innych 
imprez kulturalnych; 
c) organizowanie i prowadzenie spotkań 
popularyzacyjno-edukacyjnych  
w przedszkolach, szkołach, domach kultury 
oraz podobnych instytucjach; 
d) współpracę z instytucjami i urzędami 
zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą  
i innymi sprawami związanymi z rozwojem 
dzieci i młodzieży, zarówno na szczeblu 
krajowym jak i samorządowym; 
e) pozyskiwanie środków finansowych  
i rzeczowych dla realizacji celów 
stowarzyszenia; 
f) współdziałanie z innymi organizacjami  
o podobnym profilu działalności; 
g) prowadzenie innych działań sprzyjających 
realizacji celów statutowych; 
h) uczestniczenie członków stowarzyszenia  
w pokazach oraz imprezach krajowych  
i zagranicznych propagujących gry 
planszowe; 
i) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie 
materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
dotyczących m.in. gier planszowych. 

13. 
Poznańskie Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów Broni 
„MARGOLIN” 

10.01.2017 r. 

Stowarzyszenie zrzesza kolekcjonerów broni 
palnej, których celem jest działanie na rzecz 
szerzenia wiedzy na temat historii broni, jej 
rozwoju na przestrzeni wieków, budowy i 
zasad działania, uczestnictwo w pokazach, 
wystawach, prezentacjach oraz szkoleniach 
teoretycznych i praktycznych. 

ul. Wrzesińska 122, 
Jasin, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Damiana 
Spychałe. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.01.2017 r., 

uchwała nr 3/2017 
NIE    OP.512.1.2017 

Rzeczpospolita Polska 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Upowszechnianie wiedzy o broni. 
2. Działania na rzecz doskonalenia 
umiejętności strzeleckich i obronnych 
obywateli, poprzez szkolenie praktyczne i 
teoretyczne. 
3. Promowanie pozytywnego wizerunku 
miłośników i posiadaczy broni palnej oraz 
odpowiedzialnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

14. A la teatr 01.03.2017 r. 

1. realizacja projektów z zakresu tworzenia i 
upowszechniania kultury i sztuki oraz 
zwiększania dostępu do nich poprzez 
działalność edukacyjną i promocyjną, 
2. realizacja projektów z zakresu aktywizacji i 
integracji społecznej oraz rozwijania 
kompetencji społecznych i kształtowania 
postaw obywatelskich, 
3. realizacja projektów z zakresu dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i przyrodniczego, 
4. realizację projektów pozwalających na 
kształtowanie i wzmacnianie więzi 
międzypokoleniowych i wspólnotowych, 
5. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 
poprzez projekty z zakresu sportu, rekreacji, 
krajoznawstwa, turystyki i innych 
powiązanych z tą tematyką, 
6. realizacja projektów z zakresu ochrony 
środowiska, ekologii, odnawialnych źródeł 
energii i innych powiązanych z tą tematyką, 
7. realizacja projektów z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 
oraz przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniom społecznym. 

Bolesławiec 31,  
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Agnieszkę 
Grygiel. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.02.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.2.2017 

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) 

 

 

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. organizacja warsztatów i zajęć 
edukacyjnych, popularyzatorskich i innych, 
2. organizacja projektów społecznych, 
kulturalnych, artystycznych i innych, 
3. promocja dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego, 
4. tworzenie partnerstw i budowanie relacji z 
innymi podmiotami o podobnych priorytetach 
w celu intensyfikacji działań i poszerzania 
pola oddziaływania. 

15. Stowarzyszenie „Horyzont” 
1) 02.03.2017 r. 
2) 22.08.2017 r. 

- zmiana 

1. rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
środowiska naturalnego, 
2. zachowanie i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, 
3. ochrona i zachowanie krajobrazu 
naturalnego i kulturowego oraz ładu 
przestrzennego, 
4. szeroko pojmowana proekologiczna 
działalność edukacyjna, 
5. ochrona człowieka przed szkodliwym 
oddziaływaniem inwestycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji prowadzonych na 
obszarze działania Stowarzyszenia, 
6. współdziałanie z organami samorządu 
terytorialnego na obszarze działania 
Stowarzyszenia, 
7. nawiązywanie kontaktów z działającymi na 
terenie gminy Rokietnica ośrodkami życia 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

ul. Sosnowa 4,  
62-090 Kiekrz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Magdalenę 
Sawińską. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
15.06.2012 r., 

uchwała nr 
2/2012; 

 
zmieniono 

24.02.2017 r., 
uchwała nr 

4/2017; 
 

zmieniono 
14.08.2017 r. 
uchwała nr  

6/2017 

NIE    OP.512.20.2015 

Rzeczpospolita Polska 

1. prowadzenie edukacji ekologicznej w 
formie wykładów, prelekcji, prezentacji, 
seminarium, warsztatów, publikacji i innych, 
2. bezpośrednie działanie na rzecz ochrony 
zasobów przyrody i środowiska, 
3. występowanie w interesie społeczności 
lokalnych w przypadku lokalizacji inwestycji 
mogących oddziaływać na zdrowie i życie 
człowieka, środowisko i przyrodę, 
4. występowanie do organów administracji 
samorządowej i rządowej oraz innych z 
uwagami i propozycjami zmian odnośnie 
postępowań dotyczących inwestycji 
negatywnie oddziaływujących na zdrowie i 
życie człowieka, środowisko i przyrodę, 
5. występowanie do kompetentnych organów 
z uwagami i propozycjami zmian postępowań 
planistycznych dotyczących ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska i 
przyrody, 
6. udział w postępowaniach 
administracyjnych, sądowych i sądowo- 
administracyjnych w celu ochrony środowiska, 
środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia 
człowieka i środowiska kulturowego, 
7. występowanie do właściwych organów 
administracji i nadzoru z wnioskami o 
zastosowanie środków zmierzających do 
usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska 
lub przywrócenia jego stanu, 
8. podejmowanie wszelkich innych działań 
zmierzających do realizacji celów 
regulaminowych. 



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. 

16. Rokietnica Wokół Nas 17.03.2017 r. 

1. Współdziałanie z organami 
samorządowymi na terenie kraju ale przede 
wszystkim gminy. 
2. Edukacja i krzewienie wiedzy  
o zagrożeniach środowiska naturalnego. 
3. Ochrona środowiska i krajobrazu oraz 
zachowanie ładu przestrzennego na terenie 
całej Polski. 
4. Proekologiczna działalność edukacyjna w 
bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. 
5. Ochrona mieszkańców i zwierząt przed 
szkodliwymi inwestycjami. 
6. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami  
i organizacjami proekologicznymi na terenie 
kraju i zagranicą. 

ul. Obornicka 18A,  
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Adama Michtę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.03.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.5.2017 

Rzeczpospolita Polska 

1. Celowe działanie na rzecz ochrony 
środowiska, siedlisk zwierząt, w postaci 
publikacji i wykładów. 
2. Działanie na rzecz społeczności lokalnych 
a przede wszystkim ochrona przed 
inwestycjami mogącymi negatywnie 
oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. 
3. występowanie do organów samorządowych 
z uwagami i propozycjami zmian postępowań 
planistycznych dotyczących ładu 
przestrzennego i szeroko rozumianej ochrony 
przyrody. 
4. udział w postępowaniach 
administracyjnych, sądowo-administracyjnych 
i sądowych w celu ochrony środowiska i 
przyrody ale przede wszystkim zdrowia i życia 
człowieka. 
5. występowanie do odpowiednich organów 
administracji z wnioskami o zastosowanie 
środków zmierzających do usunięcia 
istniejącego zagrożenia środowiska lub 
przywrócenia jego stanu. 
6. bezpośrednie działanie na rzecz ochrony 
zasobów przyrody, środowiska i kultury. 

17. 

Stowarzyszenie Zwykłe 
Mieszkańców Zamieszkałych 

Przy Ulicy Rabowickiej  
i Kaczeńcowej w Jasinie 

22.03.2017 r. 

1. działalność na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gminy Swarzędz i gmin sąsiednich  
w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej. 
2. ochrona mieszkańców ulic Rabowickiej  
i Kaczeńcowej w Jasinie. 
3. dbałość o ochronę praw mieszkańców 
gminy Swarzędz i gmin sąsiednich. 
4. zrzeszanie osób zainteresowanych obecną 
i przyszłą sytuacją mieszkańców 
zamieszkałych przy ulicy Rabowickiej  
i Kaczeńcowej w Jasinie. 
5. działanie na rzecz czystości środowiska 
naturalnego w obrębie siedziby 
Stowarzyszenia. 
6. kontakt i współdziałanie z Radą Miasta, 
organami i przedsiębiorstwami mającymi 
wpływ na rozwój i życie mieszkańców 
zamieszkałych przy ulicy Rabowickiej  
i Kaczeńcowej w Jasinie. 
7. działanie na rzecz ograniczenia emisji 
hałasu. 
8. działanie na rzecz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w uzasadnieniu Uchwały 
Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXVI 
1/265/2016 z dnia 27 września 2016 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej 
Polanki w Rabowicach, którego celem jest 
ustanowienie w planie funkcji mieszkaniowej 
dla działek 25/1 i 25/2". 

ul. Rabowicka 70, 
Jasin,  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tadeusza 
Januchowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.03.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.3.2017 

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) 

 

 

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. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
społecznie nieodpłatnie, następującymi 
działaniami i środkami, w szczególności: 
1. inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz 
akcji obywatelskich w celu aktywnego 
uczestnictwa mieszkańców w życiu 
publicznym. 
2. działalność wspierającą prawa i ochronę 
praw mieszkańców gminy Swarzędz i gmin 
sąsiednich. 
3. propagowanie idei ekologicznych i prawa 
ochrony przyrody w życiu społeczności 
lokalnej. 
4. opracowywanie i wyrażanie stanowisk  
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
gminy Swarzędz, w szczególności w procesie 
prawa miejscowego przez władze 
samorządowe. 

18. 
Stowarzyszenie 
PRZYJACIÓŁ HARCERZY Z 
LUSÓWKA 

29.03.2017 r. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest 
propagowanie idei i metody harcerskiej oraz 
wspieranie moralne, organizacyjne i 
finansowe drużyn: 
1. I Lusówieckiej Drużyny Harcerek Gwiazda 
Północy, 
2. ZENIT Lusówko. 

ul. Niecała 1A, 
Lusówko                    
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykle jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Tomasz Gurbada - 
przewodniczący 

Paulina Koszuta - sekretarz 
Magdalena Uchman - skarbnik 

 
W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych i 
wszelkich decyzjach 

finansowych, Stowarzyszenie 
reprezentuje 2 członków 

Zarządu (w tej liczbie 
przewodniczący 

Stowarzyszenia) działając 
łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwalono 
21.03.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.6.2017 

Rzeczpospolita Polska 

1. Pozyskiwanie nowych członków 
Stowarzyszenia. 
2. Doradztwo merytoryczne oraz wspieranie 
działalności wychowawczej lusówieckich 
drużyn ZHR, w tym bezpłatne wykonywanie 
ekspertyz, opinii lub innych świadczeń. 
3. Pozyskiwanie przychylności różnego 
rodzaju instytucji dla inicjatyw drużyn ZHR. 
4. Pozyskiwanie sponsorów - darowizny, 
zbiórki publiczne, dotacje. 
5. Pomoc drużynom harcerskim w 
organizowaniu imprez o charakterze 
dochodowym i organizowanie 
okolicznościowych spotkań i uroczystości o 
charakterze non-profit. 
6. Współuczestniczenie w życiu harcerskim i 
budowanie międzypokoleniowych relacji jako 
Zastęp Mamutów. 



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. 

19. Nasze Puszczykowo 19.05.2017 r. 

1. Prowadzenie działań na rzecz zachowania 
unikalnego charakteru Puszczykowa i okolic. 
2. Ochrona wartości kulturowych, 
zabytkowych, urbanistycznych  
i przyrodniczych miasta Puszczykowa, w tym 
działalność na rzecz zachowania i 
upowszechniania dziedzictwa kulturowego 
oraz aktywna ochrona materialnych  
i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym 
wsparcie i prowadzenie prac 
konserwatorskich. 
3. Działanie na rzecz zachowania 
bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa  
i okolic. 
4. Prowadzenie działań zmierzających do 
tworzenia przyjaznej dla społeczności lokalnej 
Puszczykowa infrastruktury drogowej  
i rozwiązań architektonicznych zarówno 
znajdujących się w granicach miasta jak  
i terenach z nim sąsiadujących. 
5. Prowadzenie działań mających na celu 
wzrost świadomości mieszkańców 
Puszczykowa w zakresie wartości 
historycznej, przyrodniczej, ekologicznej  
i kulturowej miasta. 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
związanej z ochroną dziedzictwa 
przyrodniczego i świadomością ekologiczną.  
7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 
8. Promocja i organizacja wolontariatu. 

ul. C. Ratajskiego 18 
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Joanna Drążkiewicz - prezes 
Piotr Szymański - wiceprezes 

Katarzyna Jusypenko - 
sekretarz 

 
Składanie oświadczeń woli  
w imieniu stowarzyszenia, 

zaciąganie zobowiązań  
i zobowiązań majątkowych 

następuje w obecności 
przynajmniej dwóch członków 

zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
Waldemar Łój - 
przewodniczący 

Anna Sokolnicka-
Elzanowska - 

wiceprzewodnicząca 

uchwalono 
16.05.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.7.2017 

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) 

 

 

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. Występowanie do właściwych władz, 
instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi 
Puszczykowa i okolic. 
2. Wyrażanie stanowiska oraz udział  
w analizowaniu sytuacji i problemów miasta 
Puszczykowa. 
3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie 
działań oraz projektów, inicjatyw badawczych, 
artystycznych i edukacyjnych zmierzających 
do ochrony unikalnego charakteru 
Puszczykowa i okolic. 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjno-szkoleniowej ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka i praw 
obywatelskich, ekologii, Unii Europejskiej, 
historii i kultury regionalnej. 
5. Prowadzenie baz danych związanych  
z celami statutowymi. 
6. Rejestrację i rozpowszechnianie efektów 
działalności Stowarzyszenia. 
7. Organizację, reklamę, promocję, produkcję 
i wsparcie wystaw, wernisaży, spektakli, 
pokazów, konkursów, festiwali, koncertów, 
recitali, odczytów, sympozjów, sesji, 
seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, 
spotkań, akcji oraz wszelkich innych form 
aktywności społecznych ze szczególnym 
nastawieniem na korzyści środowiska 
lokalnego. 
8. Udział w przedsięwzięciach związanych 
Puszczykowem realizowanych przez jednostki 
samorządowe Miasta Puszczykowa i inne 
podmioty dotyczących: 
a) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury 
technicznej, 
b) dróg, chodników, parkingów i ścieżek 
rowerowych, 
c) oświaty, kultury, sportu, rekreacji, 
d) ładu przestrzennego, 
e) porządku i bezpieczeństwa, 
f) stanu środowiska naturalnego, 
g) usług świadczonych przez jednostki 
organizacyjne Miasta Puszczykowa, 
h) ochrony zabytków. 
9. Nawiązywanie współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi, organami 
administracji państwowej i samorządowej, 
instytucjami oraz środowiskami krajowymi  
i zagranicznymi w celu realizacji zadań 
statutowych, w tym z jednostkami 
organizacyjnymi Unii Europejskiej.  
10. Działalność informacyjną i wydawniczą 
popularyzującą cele statutowe 
Stowarzyszenia. 
11. Przyznawanie nagród i wyróżnień 
mających na celu promocję działań 
statutowych Stowarzyszenia. 

20. „Przyjazny Las” 06.06.2017 r. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Ochrona przyrody, środowiska i lasów, 
poprzez propagowanie działań 
proekologicznych, 
2. Kształtowanie właściwych postaw 
człowieka wobec przyrody, jak również 
poczucia odpowiedzialności za jakość 
środowiska celem zachowania wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, 
3. Promowanie walorów turystycznych oraz 
rekreacyjno-wypoczynkowych terenów 
położonych nad jeziorem Budziszewskim. 

al. 3 Maja 21,  
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Mieczysław Walkowiak 
Maria Głowacka 

Marzena Żmijewska - Szymczak 
 

Do zaciągania zobowiązań, w 
tym również w sprawach 

majątkowych upoważniony jest 
prezes działający łącznie z 
innym członkiem zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.02.2014 r., 

uchwała nr 
1/2014; 

 
 

zmieniono 
10.04.2017 r., 

uchwała nr 
1/2017. 

NIE    OP.512.11.2016 

Ośrodek Wypoczynkowy położony nad 
jeziorem Budziszewskim - Nadleśnictwo 
Durowo, Leśnictwo Owczegłowy. 



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. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Współdziałanie i współpracę  
z organizacjami i instytucjami działającymi na 
rzecz ochrony środowiska, 
2. Współpracę ze środowiskiem lokalnym 
mającą na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw, i działań na rzecz ochrony 
środowiska,  
3. Publiczne wyrażanie swojego stanowiska  
w sprawach związanych z turystyką rekreacją 
i wypoczynkiem, 
4. Prowadzenie działalności integracyjnej 
poprzez aktywność turystyczną i rekreacyjną 
wśród członków stowarzyszenia, 
5. Podejmowanie innych działań 
pozwalających realizować cele 
stowarzyszenia, 
6. Prace społeczno-użyteczne. 

 
21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSIŃSKIE SPOTY 
SAMOCHODOWE 

23.06.2017 r. 

a) Promowanie bezpiecznej jazdy wśród 
kierowców. 
b) Inspirowanie, wspomaganie i promowanie 
myśli technicznej, w szczególności polskiej w 
motoryzacji. 
c) Promocja miasta Mosina i województwa 
wielkopolskiego. 
d) Rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych 
członków Stowarzyszenia. 
e) Promowanie pojazdów zabytkowych jako 
elementów kultury, historii i dziedzictwa 
narodowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Kwiatowa 13         
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Przemysław Raźny - prezes 

Elena Cieleńska - wiceprezes 
Filip Ulanowski - skarbnik 

 
Do składania w imieniu 

Stowarzyszenia oświadczeń 
woli i podpisywania 

dokumentów upoważnieni są 
Prezes wraz z jednym z 

członków Zarządu, działający 
łącznie. 

Komisja rewizyjna: 
Krystian Bilski - 
przewodniczący 

Florian Kordylewski - 
sekretarz 

uchwalono 
08.04.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
zmieniono 

04.06.2017 r., 
uchwała nr 1/2017 

NIE    OP.512.6.2016 

Rzeczpospolita Polska 

a) Promocja pojazdów mechanicznych 
poprzez przygotowanie i uczestnictwo w 
imprezach i uroczystościach 
okolicznościowych oraz spotkaniach 
specjalistycznych. 
b) Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i 
prezentowanie pojazdów mechanicznych oraz 
innych przedmiotów związanych z techniką i 
historią motoryzacji. 
c) Udzielanie specjalistycznej pomocy 
członkom Stowarzyszenia w prowadzonych 
przez nich pracach renowacyjnych pojazdów 
mechanicznych oraz zabytków techniki. 
d) Współpraca z samorządem terytorialnym 
oraz innymi organizacjami społecznymi, 
kulturalnymi i artystycznymi poprzez 
działalność wystawienniczą, edukacyjną i 
popularyzacyjną związaną z głównym celem 
Stowarzyszenia. 



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. 

 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÓRNICKO-BNIŃSKIE 
TOWARZYSTWO 
KULTURALNE 

03.08.2017 r. 

Towarzystwo jest dobrowolnym, 
samorządnym zrzeszeniem mającym na celu: 
1. Rozbudzenie w społeczeństwie 
zamiłowania do historii Ziemi Kórnicko-
Bnińskiej i przywrócenie nazwy Bnina 
równorzędnej Kornikowi (Kórnik-Bnin), 
2. rozwijanie i pogłębianie miłośnictwa do 
zabytków materialnych ze szczególnym 
uwzględnieniem druków, książek, grafik i 
obrazów dawnych i współczesnych 
związanych z Ziemią Kurnicko-Bnińską, 
3. prowadzenie działań mających na celu 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
4. sprawowanie opieki nad zabytkami na 
terenie gminy Kórnik, 
5. prowadzenie działań na rzecz Kurnicko-
Bnińskiej Izby Pamiątek Regionalnych, 
6. troskę o podnoszenie ładu 
architektonicznego i krajobrazowego na 
terenie gminy Kórnik, 
7. udział we współpracy z miastami 
partnerskimi gminy Kórnik, 
8. utrzymywanie stosunków i rozwijanie 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami o podobnym charakterze, 
9. integrację środowiska turystycznego gminy 
Kórnik, 
10. zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
gminy Kórnik poprzez: 
a) wspieranie i propagowanie kultury i sztuki 
lokalnej, w tym folklorystycznej, 
b) ochronę dóbr kultury i tradycji, 
c) działania na rzecz poprawy środowiska 
naturalnego i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
11. prowadzenie akcji promocyjnych w 
zakresie turystyki, 
12. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju 
systemu informacji turystycznej oraz miejskiej, 
13. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju 
turystyki oraz wspomaganie ich realizacji, 
14. propagowanie i wspieranie krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
15. promocję lokalnych produktów i atrakcji 
turystycznych, 
16. współpracę z Urzędem Miasta i Gminy 
Kórnik na płaszczyźnie promocji turystyki oraz 
edukacji, 
17. prowadzenie działań na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu grup i osób w 
szczególności osób niepełnosprawnych, 
18. podejmowanie działań w sprawach 
istotnych dla dobra mieszkańców gminy 
Kórnik, 
19. prowadzenie działań na rzecz seniorów z 
terenu gminy Kórnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ul. Rynek 1,  
62-035 KÓRNIK 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Robert Jankowski - prezes 
Kazimierz Krawiarz - 

wiceprezes 
Paweł Wójkiewicz - skarbnik 

 
Do zaciągania zobowiązań w 

tym również w sprawach 
majątkowych upoważniony jest 

jednoosobowo prezes. 

Komisja Rewizyjna: 
Krzysztof Banaszak 
- przewodniczący 

Jacek Płatek - 
członek 

Sylwester Litkowski - 
członek 

uchwalono 
17.07.2017 r., 

uchwała nr 3/2017 
zmieniono 

31.07.2017 r., 
uchwała nr 9/2017 

NIE    OP.512.8.2017 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Kórnik i Województwa 
Wielkopolskiego 

1. Inicjowanie i organizowanie w ramach 
Towarzystwa zebrań, odczytów, dyskusji, 
wykładów, wystaw, konkursów, zjazdów 
(sympozjów) oraz wycieczek dla członków 
Towarzystwa oraz zainteresowanych osób, 
2. współpraca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
3. organizowanie imprez kulturalnych, 
4. współpraca z Urzędami działającymi na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 



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. 

23. „Wspólna Sprawa” 14.08.2017 r. 

Cele działania Stowarzyszenia: 
1. Działanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, w szczególności ochrona przed 
oddziaływaniami prowadzącymi do 
zanieczyszczenia ziemi, wody, powietrza lub 
stanowiącymi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, 
2. Wspomaganie rozwoju wspólnoty  
i społeczności lokalnej - aktywizowanie  
i integrowanie środowiska lokalnego, 
3. Organizowanie i prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju infrastruktury wsi, 
4. Pozyskiwanie środków finansowych na 
projekty sprzyjające rozwojowi i integracji wsi, 
5. Wspieranie rozwoju kulturalnego  
i oświatowego, 
6. Dbanie o zrównoważony rozwój  
i zagospodarowanie terenu zgodne  
z interesami mieszkańców. ul. Nad Stawem 5, 

Batorowo, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Natalia Wudarska - prezes 
Ewa Urbaniak - wiceprezes 

Katarzyna Opaska - skarbnik 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.08.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.9.2017 Rzeczpospolita Polska, w tym  

w szczególności teren Batorowa i okalających 
wsi. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym, 
2. Informowanie społeczności lokalnej  
o aktualnych sprawach dotyczących wsi, 
3. Współpracę z organami administracji 
publicznej oraz innymi instytucjami i 
podmiotami, kierowanie do nich postulatów, 
4. Reprezentacja społeczności lokalnej  
w postępowaniach sądowych i 
administracyjnych związanych z interesami 
wspólnoty, 
5. Organizowanie konkursów, spotkań, 
warsztatów i innych wydarzeń z udziałem lub 
na rzecz społeczności lokalnej, 
6. Prowadzenie innych działań sprzyjających 
realizacji celów określonych w regulaminie 
stowarzyszenia. 

24. „Lepszy Swarzędz” 16.08.2017 r. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
a) działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gminy Swarzędz, w szczególności 
rozwoju w obszarach: 
1) infrastruktury, 
2) edukacji, 
3) ochrony zdrowia, 
4) przedsiębiorczości, 
5) ochrony środowiska naturalnego, 
6) społeczeństwa obywatelskiego, 
7) pielęgnowania tradycji i tożsamości 
lokalnej. 
b) popularyzowanie wiedzy o gminie i jej 
historii. 
c) promocja i popieranie inicjatyw 
obywatelskich mających na celu rozwój gminy 
Swarzędz i należących do niej miejscowości. 
d) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji  
i doświadczeń pomiędzy osobami i 
instytucjami zainteresowanymi działalnością 
społeczną na terenie gminy Swarzędz. 

ul. Rynek 13/2,  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Witolda 
Garstkę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.08.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.10.2017 

Powiat Poznański 



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. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez, 
b) prowadzenie działalności wydawniczej  
w formie niedochodowej, 
c) współpracę z wszelkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania. 
d) występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji  
w sprawach dotyczących realizacji celów 
Stowarzyszenia, 
e) inne działania realizujące cele statutowe. 
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Stowarzyszenie Miłośników 
Gier Planszowych - KOŚCI 

10.10.2017 r. 

1. Propagowanie i szerzenie spędzania czasu 
wolnego przy grach planszowych; 
2. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych podczas gier planszowych; 
3. Organizowanie zajęć wspierających 
integrację dzieci, młodzieży i dorosłych;  
4. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej 
współczesne gry planszowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ul. 3 Maja 27,                 
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Michała 
Cyranka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
08.10.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.12.2017 

Rzeczpospolita Polska 

1. Działalność charytatywna; 
2. Organizacja turniejów i spotkań 
planszowych; 
3. Organizowanie i wspieranie wydarzeń o 
charakterze edukacyjnym, kulturalnym i 
sportowym. 

 


