
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. 

121. ANKOS MMA 08.02.2021 r. 

1. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie 
działalności sportowej; 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych 
wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; 
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym; 
5. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport. 

ul. Żabikowska 66,  
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Annę Roszak. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
28.12.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.1.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Inspirowanie różnych środowisk w mieście, 
powiecie i województwie do tworzenia 
niezbędnych warunków dla zapewnienia 
prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci  
i młodzieży; 
2. Realizowanie zadań w zakresie kultury 
fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych 
przez władze państwowe i samorządowe 
różnego szczebla; 
3. Współdziałanie z różnymi 
stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie 
promocji sportu; 
4. Propagowanie i organizowanie imprez 
sportowych; 
5. Współorganizowanie masowych imprez 
sportowych; 
6. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od 
uzależnień poprzez aktywność ruchową. 



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. 

122. 
Stowarzyszenie Poszukiwań  

i Ochrony Obiektów 
Militarnych EGOB 

17.02.2021 r. 

1. Działalność oświatowa, w tym również 
polegająca na kształtowaniu studentów, jak 
również prowadzenie działalności edukacyjnej 
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze 
szczególnym uwzględnieniem historii 
wojskowości I i II Wojny Światowej; 
2. Opieka nad zabytkami architektury 
militarnej, przemysłowej, posiadającymi 
wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową; inicjowanie działań 
restauratorskich, mających na celu 
wyeksponowanie wartości artystycznych  
i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje 
taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie 
ich części oraz dokumentowanie tych działań; 
3. Inicjowanie działań mających na celu 
zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytków, zahamowanie procesów ich 
destrukcji oraz dokumentowanie tych działań; 
4. Podejmowanie działań mających na celu 
rozpoznawanie historii i funkcji zabytków, 
ustalenie użytych do ich wykonania 
materiałów i zastosowanych technologii, 
określenie stanu zachowania zabytków oraz 
opracowanie diagnozy, projektu i programu 
praz konserwatorskich a jeżeli istnieje taka 
potrzeba również programu prac 
restauratorskich; 
5. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój  
i organizacja działań w zakresie 
propagowania historii i tradycji narodowych 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej; 
6. Reprezentowanie lokalnych środowisk 
miłośników historii i tradycji formacji 
wojskowych na sympozjach, konferencjach  
i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie 
krajowej; udział w rekonstrukcjach 
historycznych; 
7. Prowadzenie prac poszukiwawczych  
z zakresu archeologii militarnej z okresu I i II 
Wojny Światowej, archeologii budowli 
militarnych XIX i XX wiecznych na terenie 
całego kraju; 
8. Działanie na rzecz poszukiwań i ochrony 
obiektów militarnych z okresu I i II Wojny 
Światowej; 
9. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii 
I i II Wojny Światowej; 
10. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny 
historii obiektów militarnych; 
11. Tworzenie płaszczyzny wymiany 
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami zainteresowanymi; 
12. Poszukiwanie dokumentów związanych  
z obiektami militarnymi z okresu I i II Wojny 
Światowej (forty, schrony, bunkry itp.). 

ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 25/30, 
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Piotra 

Rychlewicza. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.10.2018 r., 

uchwała  
nr 2/2018; 

 
zmieniono 

15.01.2021 r., 
uchwała  

nr 3/2021. 

NIE    

OP.512.3.2021;  
 

Poprzednia siedziba 
stowarzyszenia 
znajdowała się  

w Poznaniu  
a stowarzyszenie 
wpisane było do 

ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta 
Poznania 

Rzeczpospolita Polska 
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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. Zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków; 
2. Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego 
korzystania z zabytków; 
3. Popularyzowanie i upowszechnianie 
wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla 
historii i kultury; 
4. Organizowanie konferencji, kursów, 
szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających 
wydarzenia historyczne, pogłębiających 
wiedzę historyczną oraz podnoszącej 
świadomość patriotyczną oraz narodową; 
5. Organizowanie, uczestniczenie oraz 
koordynowanie systemu współzawodnictwa  
w charakterze olimpiad wiedzy historycznej; 
6. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania 
patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej  
i właściwymi urzędami, instytucjami, 
organizacjami rządowymi i pozarządowymi 
oraz podmiotami samorządowymi; 
7. Współpraca z osobami i instytucjami  
o podobnych celach działania; 
8. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe; 
9. Organizowanie rajdów historycznych, gier 
terenowych; 
10. Prowadzenie turystyki alternatywnej; 
11. Organizowanie spotkań, prelekcji, imprez 
plenerowych, wystaw; 
12. Współpraca z osobami i instytucjami  
o podobnych celach działania, występowanie 
z wnioskami i opiniami do właściwych 
organów administracji w przypadku 
poszukiwań na interesującym terenie; 
13. Wspieranie działań zmierzających do 
ochrony wyżej wymienionych obiektów 
militarnych. 

123. Young Europe Association 26.02.2021 r. 

1. Integracja młodzieży europejskiej w celu 
obrony podstawowych wartości społecznych  
i ogólnoludzkich; 
2. Pomoc w rozpatrywaniu i adresowaniu do 
młodzieży jej interesów, tworzenie 
płaszczyzny debaty i rozwiązywanie 
problemów z tym związanych; 
3. Rozwój możliwości obiektywnej edukacji  
w takich dziedzinach jak: praworządność, 
ekologia, relacje międzyludzkie bazujące na 
wzajemnym szacunku oraz finanse  
i ekonomia oparta na idei zrównoważonego 
rozwoju. 

ul. Kociołek 27,  
62-050 Krosinko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Julia Sokólska - Prezes 
Włodzimierz Zydorczak - 

Wiceprezes 
Michał Sokólski - Wiceprezes 

Ewa Mielnik - Wiceprezes 
Paweł Smyczyński - Wiceprezes 

Renata Cicha - Wiceprezes 
Krystyna Zydorczak - 

Wiceprezes 
 

W sprawa majątkowych,  
w szczególności w zakresie 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych, oświadczenia woli 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
28.12.2020 r., 

uchwała  
nr 2/2020; 
zmieniono 

21.02.2021 r., 
uchwała nr 1/2021 

NIE    OP.512.2.2021 

Rzeczpospolita Polska a także inne państwa, 
w szczególności państwa członkowskie Unii 
Europejskiej 
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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. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz 
akcji obywatelskich w celu aktywnego 
uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; 
2. Nawiązywanie kontaktów i współpracy  
z organizacjami i osobami działającymi  
w zakresie zbieżnym z działalnością 
Stowarzyszenia, w Polsce i za granicą; 
3. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk we 
wszystkich sprawach pozostających  
w związku z celami Stowarzyszenia; 
4. Działalność informacyjna, edukacyjna oraz 
wydawnicza w celu kształtowania postaw 
obywatelskich i prospołecznych,  
w szczególności w związku z zagadnieniami 
zbieżnymi z celami Stowarzyszenia; 
5. Działania wspomagające rozwój 
społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych 
instytucji działających na rzecz dobra 
publicznego w różnych dziedzinach życia 
społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, 
informacja, integracja europejska, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, 
przedsiębiorczość, pomoc społeczna, 
charytatywna i humanitarna); 
6. Propagowanie idei ekologicznych i prawa 
ochrony przyrody; 
7. Współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego, instytucjami państwowymi oraz 
organizacjami i stowarzyszeniami 
kompetentnymi w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia, poprzez przedstawianie 
analiz, wniosków i postulatów z 
zagadnieniami zbieżnymi z celami 
Stowarzyszenia; 
8. Uczestniczenie w postępowaniach 
administracyjnych związanych z celami 
Stowarzyszenia; 
9. Działania na rzecz kształtowania postawy 
dbałości o ochronę przyrody; 
10. Nieodpłatne promowanie inwestycji 
wartościowych z punktu widzenia celów 
Stowarzyszenia; 
11. Współdziałanie z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągania 
wspólnych celów statutowych; 
12. Organizowanie wykładów i konferencji; 
13. Organizowanie konkursów, debat  
i olimpiad. 

w imieniu Stowarzyszenia 
składa również co najmniej 
dwóch członków Zarządu 

Stowarzyszenia, przy czym 
podjęcie przez Zarząd 

Stowarzyszenia czynności 
przekraczających zakres 

zwykłego zarządu wymaga 
uprzedniej zgody wszystkich 

członków Stowarzyszenia oraz 
udzielenia przez nich 

pełnomocnictwa do dokonania 
tej czynności. 
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