
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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

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 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

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 

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 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

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. 

majątkowych, oświadczenia woli 
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. 

124. 
Stowarzyszenie Właścicieli  
i Najemców Garaży „Grupa 

Pobiedziska” 
03.03.2021 r. 

1. Integracja społeczności właścicieli  
i najemców garaży; 
2. Mobilizowanie do wspólnych przedsięwzięć 
organizacyjnych i technicznych, 
zmierzających do zachowania w sprawności 
infrastruktury obiektów i urządzeń 
nieruchomości;  
3. Propagowanie pozytywnych przykładów 
zachowań ekologicznych i estetycznych,  
a także stosowania zasad o ruchu drogowym 
w codziennej praktyce użytkowania pojazdów 
mechanicznych i obiektów na terenie 
nieruchomości. 

ul. gen. Tadeusza 
Kutrzeby 1/47,  
62-010 Pobiedziska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Piotr Kaźmierczak - 
Przewodniczący 

Michał Paczkowski - 
Wiceprzewodniczący 

Sławomir Kasprzyk - Sekretarz 
 

Osobami uprawnionymi do 
reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz zaciągania 
zobowiązań majątkowych są 

Przewodniczący  
i Wiceprzewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.02.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.4.2021 

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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

1. Organizowanie działalności społecznej 
członków Stowarzyszenia; 
2. Współpraca z władzami, instytucjami oraz 
organizacjami zainteresowanymi 
działalnością Stowarzyszenia; 

3. Współpraca z pokrewnymi 
stowarzyszeniami krajowymi; 
4. Organizowanie spotkań i przedsięwzięć 
integrujących członków Stowarzyszenia; 
5. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia oraz 
pozyskiwanie możliwie jak największej liczby 
członków i sympatyków; 
6. Dbanie o stan ekologii, ochrony środowiska 
i przyrody oraz poprawę walorów 
estetycznych nieruchomości; 
7. Współpraca i wzajemna pomoc członków 
Stowarzyszenia. 

działający łącznie. 

125. 
Klub Jeżdziecki Delta 

Biedrusko 
05.03.2021 r. 

1. Działanie na rzecz budowania harmonijnej 
relacji między jeźdźcem i koniem; 
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny 
jeździeckiej wśród społeczeństwa; 
3. Promocja i popieranie dyscypliny 
jeździeckiej; 
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami zainteresowanymi; 
5. Krzewienie kultury fizycznej  i sportu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 
działania Klubu oraz wychowywanie przez 
kulturę fizyczną i sport; 
6. Planowanie i organizowanie życia 
sportowego członków klubu w oparciu  
o możliwości obiektowe i sprzętowe; 
7. Rozwijanie różnych form aktywności 
sportowej; 
8. Uczestnictwo w imprezach sportowych; 
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej  
w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin 

sportowych; 
10. Organizowanie różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego. 

ul. Leśna 2,  
62-003 Biedrusko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Julita Dowgielewicz - Prezes 

Anna Bulska -  
Zastępca Prezesa 

Alicja Jakubowska - Skarbnik 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.02.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.5.2021 Województwo Wielkopolskie 

1. Współpracę z wszelkimi osobami  
i instytucjami o podobnych celach działania; 
2. Wspieranie działań zmierzających do 
doskonalenia umiejętności jeździeckich 
Członków Stowarzyszenia; 
3. Udział w imprezach i zawodach sportowych 
organizowanych przez inne podmioty; 

4. Współdziałanie z organami samorządów 
terytorialnych i organami władz państwowych 
w celu zapewnienia członkom Klubu 
właściwych warunków do uprawiania sportu; 
5. Organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji 
zdrowotnych; 
6. Organizowanie różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego; 
7. Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych 
Klubu; 
8. Organizację i prowadzenie obozów 
sportowo-rekreacyjnych; 
9. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

126. 
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Odkrywców 
"WSO" 

10.06.2021 r. 

1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób 
zajmujących się działalnością poszukiwawczą 
i eksploracyjną; 
2. Współpraca z instytucjami państwowymi 
mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie 

wiedzy i umiejętności różnych organizacji  
i środowisk w zakresie historii i eksploracji; 
3. Wzbogacanie kolekcji historycznych 
eksponatów muzealnych o przedmioty 
odnalezione w trakcie prowadzonych działań 
eksploracyjnych; 
4. Organizowanie imprez, wystaw 
tematycznych, prelekcji, pokazów i innych 
form informacji na temat historii miejsc,  
w których prowadzona jest działalność 
eksploracyjna; 
5. Kreowanie zespołów roboczych i struktur 
wspomagających realizację wspólnych 
projektów; 
6. Poznawanie prawa z zakresu badań  
o charakterze eksploracyjnym w kraju i za 
granicą; 
7. Rozpowszechnianie informacji  
o działalności Stowarzyszenia w środowisku 
historyków, archeologów, instytucji 
edukacyjnych oraz jednostek samorządowych 
w celu budowania pozytywnego wizerunku 
Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do 
wspólnych działań eksploracyjnych. 
8. Oferowanie pomocy w pracach 
eksploracyjnych innym podmiotom, w tym 
pomocy w pracach archeologicznych; 
9. Działania podejmowane wraz z 
działalnością eksploracyjną, mające na celu 
ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody,  
w tym ochronę szeroko rozumianego 
dziedzictwa kulturowego i środowiska 
naturalnego regionów Polski; 
10. Podejmowanie działań piętnujących 
grabieżczą, nielegalną eksplorację, 
dewastowanie historycznych miejsc pamięci  
i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr 
dziedzictwa kulturowego i środowiska 
naturalnego; 
11. Wspieranie członków Stowarzyszenia  
w ich dążeniach do podwyższania wiedzy  
i umiejętności przydatnych do osiągania 
wysokiej jakości podejmowanych działań, 
zgodnych z celami Stowarzyszenia. 

ul. Główna 128D,  
62-090 Krzyszkowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jarosław Klata - Prezes 
Andrzej Jasiński - Wiceprezes 

Łukasz Walczyk - Skarbnik 
Marcin Woźniak - Sekretarz 

 
Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania 

innych oświadczeń woli  
w szczególności w sprawach 
majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.05.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.6.2021 

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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

1. Organizowanie legalnych, jawnych akcji 
eksploracyjnych opartych o niezbędne, 
określone prawem pozwolenia, zgodnie  
z celami Stowarzyszenia; 
2. Współpracę z instytucjami państwowymi, 

muzeami, stowarzyszeniami, organami 
administracji rządowej, samorządami 
terytorialnymi, organizacjami ochrony 
przyrody i środowiska naturalnego oraz 
podmiotami gospodarczymi w kraju i za 
granicą w zakresie zgodnym z celami 
Stowarzyszenia; 
3. Opracowywanie raportów, opinii, ocen  
i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych 
z zakresu eksploracji i przedkładanie ich 
odpowiednim podmiotom; 
4. Przedkładanie administracji rządowej, 
samorządowej oraz innym podmiotom 
postulatów i opinii wynikających z działalności 
Stowarzyszenia; 
5. Uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, 
roboczych i celowych podejmujących 
działania na rzecz poprawy statusu prawnego 
i wizerunku eksploratorów w Polsce; 
6. Uczestniczenie w dyskusjach na forach 
krajowych i międzynarodowych organizacji,  
w tym także na forach internetowych 
zajmujących się problematyką eksploracji; 
7. Udział w konferencjach, sympozjach  
i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, 
organizowanych w kraju i za granicą; 
8. Organizowanie wystaw, targów, imprez, 
których cel zgodny jest z celami 
Stowarzyszenia; 
9. Organizowanie różnych form 
upowszechniania celów działania 
Stowarzyszenia; 
10. Rozwijanie innych form służących 
realizacji celów Stowarzyszenia; 
11. Organizowanie różnych form kształcenia 
Członków Stowarzyszenia odpowiadających 
celom regulaminowym Stowarzyszenia  
i podwyższających jakość podejmowanych 
działań. 

127. Prawo w Służbie Obywatela 10.08.2021 r. 

1. Propagowanie idei zbliżenia prawa do 
obywatela - inspirowanie i działanie na rzecz 
kształtowania i propagowania prawa 
służącego obywatelowi, a także 
kształtującego postawy patriotyczne, 
obywatelskie i społeczne zgodne  
z powszechnie przyjętymi kanonami dobra, 
sprawiedliwości i odpowiedzialności; 
2. Dialog międzykulturowy - pogłębianie 
integracji oraz rozwijanie kontaktów  
i zacieśnianie współpracy z innymi 
państwami, w tym w szczególności z krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, przede 
wszystkim w odniesieniu do młodzieży,  
z poszanowaniem dziedzictwa historycznego 
oraz kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej  
i jej regionów; 
3. Dialog między pokoleniowy - wspieranie  
i rozwijanie idei współpracy ponad 
pokoleniami, wzajemne poznanie i wzajemne 
czerpanie z doświadczeń, tworzenie 
płaszczyzny do debaty i rozwiązywanie 
problemów z tym związanych; 
4. Budowanie kapitału ludzkiego  
i społecznego - podnoszenie kompetencji 
obywateli, w szczególności społecznych, 

obywatelskich i komunikacyjnych, w tym 
między kulturowych. 

ul. Polna 53,  
62-051 Wiry 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Henryka 
Nawrota. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
29.07.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.8.2021 

Rzeczpospolita Polska oraz inne państwa,  
w szczególności państwa członkowskie Unii 
Europejskiej 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

1. Działalność edukacyjna, informacyjna  
i opiniotwórcza w formie organizacji lub 
udziału w konferencjach, szkoleniach, 
kursach, prelekcjach, sympozjach, 
dyskusjach, debatach, wykładach, wystawach 

i innych podobnych formach poza formalnej  
i nieformalnej edukacji, 
2. Działalność wydawnicza, w tym publikacje 
w prasie i innych środkach masowego 
przekazu w zakresie spraw dotyczących 
celów Stowarzyszenia; 
3. Organizowanie spotkań, wyjazdów, 
podróży i pobytów studyjnych, wymian  
i innych podobnych inicjatyw, w tym 
działalność w formie międzynarodowego 
domu spotkań; 
4. Organizowanie lub udział w imprezach lub 
zgromadzeniach, w tym kulturalnych 
,dotyczących celów Stowarzyszenia; 
5. Organizowanie konkursów i olimpiad; 
6. Prowadzenie wymiany informacji, wiedzy, 
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 
spraw dotyczących celów Stowarzyszenia; 
7. Szkolenie członków Stowarzyszenia oraz 
współpracowników, w tym animatorów, 
edukatorów i trenerów; 
8. Występowanie z wnioskami, postulatami, 
analizami i opiniami do właściwych organów 
administracji, sądów, instytucji, urzędów lub 
władz, w sprawach dotyczących celów 
Stowarzyszenia, 
9. Wypowiadanie się w sprawie projektów 
przepisów prawnych, dotyczących celów 
Stowarzyszenia; 
10 Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 
ustawodawstwa i innych inicjatyw, 
dotyczących celów Stowarzyszenia; 
11. Udział w postępowaniach sądowych  
i administracyjnych w sprawach, dotyczących 
celów Stowarzyszenia; 
12. Współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego i instytucjami państwowymi dla 
osiągania celów Stowarzyszenia; 
13. Współdziałanie i nawiązywanie kontaktów 
z innymi stowarzyszeniami, osobami, 
organizacjami, instytucjami, w tym między 
innymi kościołami, wspólnotami religijnymi, 
domami kultury, domami ludowymi, klubami 
młodzieżowymi, zakładami pracy  
i środowiskiem naukowym, dla osiągania 
celów Stowarzyszenia; każdorazowo  
o zasięgu zarówno krajowym, jak  
i międzynarodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

128. Sky 25.08.2021 r. 

1. Rewitalizacja osób skazanych po odbytych 
wyrokach; 
2. Zapobieganie i przeciwdziałanie w walce  
z chorobą alkoholową; 
3. Pomoc rodzinom osób odbywających karę 
pozbawienia wolności; 
4. Pomoc humanitarna osobom 
pokrzywdzonym w wyniku konfliktów 
zbrojnych na świcie. 

ul. Zielona 14,  
62-005 Owińska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Michaela 
Angelo Legari. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
28.07.2021 r., 

uchwała  
nr 2/2021; 
zmieniono 

19.08.2021 r., 
uchwała nr 4/2021 

NIE    OP.512.7.2021 

Rzeczpospolita Polska oraz kraje Bliskiego 
Wschodu 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

1. Organizowanie warsztatów terapii 
zajęciowej; 
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
3. Organizacja warsztatów szkoleniowych 
oraz konferencji w celu wymiany 

doświadczeń; 
4. Finansowe, rzeczowe, informacyjne 
wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 
5. Zbiórki charytatywne na rzecz pomocy 
humanitarnej ofiarom konfliktów zbrojnych. 

129. Wspólny Swarzędz 06.10.2021 r. 

1. Rozwój społeczno-kulturalno-gospodarczy 
gminy Swarzędz i regionu; 
2. Propagowanie idei samorządności; 
3. Wymiana wiedzy pomiędzy osobami  
i organizacjami działającymi m.in. na terenie 
gminy Swarzędz; 

4. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

ul. Żwirki i Wigury 10a, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Wojciecha 
Kmieciaka. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
28.09.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.9.2021 

gmina Swarzędz i powiat poznański 

1. Organizowanie wydarzeń i konkursów; 
2. Udział w życiu społecznym Miasta i Gminy 
Swarzędz; 
3. Organizowanie spotkań i prelekcji; 
4. Zgłaszanie wniosków i propozycji z zakresu 
funkcjonowania gminy i regionu; 
5. Inne działania nastawione na realizację celi 
statutowych. 

130. 
Ogród Społeczny  

w Rokietnicy 
14.10.2021 r. 

1. Integracja mieszkańców gminy Rokietnica; 
2. Edukacja proekologiczna i szerzenie 
wiedzy oraz świadomości związanej  
z ogrodnictwem ekologicznym, 
permakulturowym; 
3. Uprawa roślin do celów konsumpcyjnych 
oraz estetycznych dla mieszkańców gminy 
Rokietnica; 
4. Tworzenie miejsca relaksu i rekreacji dla 
mieszkańców gminy Rokietnica; 
5. Wzbogacenie różnorodności biologicznej 
w gminie Rokietnica. 

ul. Przy Trakcie 12 
m.7, 62-090 

Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Kamilę Osiecką. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
06.10.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 

NIE    OP.512.10.2021 

Ogród Społeczny w Rokietnicy 

1. Spotkania na terenie ogrodu; 
2. Organizacja warsztatów, wykładów, 
prelekcji; 
3. Sadzenie roślin, kompostowanie, 
ściółkowanie, budowanie lub montaż 
elementów małej architektury; 
4. Zapraszanie do współpracy żłobków, 
przedszkoli, szkół oraz innych stowarzyszeń. 

131. Nasz Bogucin 21.10.2021 r. 

1. Inicjowanie postępowań i procedur 
prawnych i udział w takich postępowaniach  
i procedurach w celu ochrony interesów 
lokalnej społeczności - mieszkańców 
Bogucina; 
2. Integracja mieszkańców Bogucina; 
3. Podejmowanie działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia 
lokalnej społeczności - mieszkańców 
Bogucina; 
4. Przeciwdziałanie wszelkim negatywnym 

zjawiskom, w szczególności społecznym, 
środowiskowym i infrastrukturalnym 
występującym na terenie Bogucina lub 
grożącym takim wystąpieniem. 

ul. Jaśminowa 7,  
62-006 Bogucin 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Paweł Basiński - Prezes 
Anna Bednarska - Wiceprezes 

Adam Borówczak - Skarbnik 
Marcin Sobczyński - Członek 

Patrycja Koralewska - Członek 
Halina Kulesza - Członek 

 
Stowarzyszenie reprezentuje, 

również w zakresie zobowiązań 
majątkowych, dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
13.10.2021 r.,  

uchwała  
nr IV/2021 

NIE    OP.512.11.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Aktywny udział w postępowaniach 
prawnych, w tym poprzez ich wszczynanie; 
2. Działalność informacyjną na terenie gminy; 

3. Udział - w przewidzianym prawem zakresie 
- w działalności organów gminy i powiatu,  

w tym poprzez konsultacje, petycje, wnioski, 
opinie, protesty itp.; 
4.Organizowanie akcji społecznych 
angażujących lokalną społeczność - 
mieszkańców Bogucina. 



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 

wewnętrznej 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

132. 
Pobiedziski Klub Rowerowy 

im. Kazimierza Nowaka 
02.11.2021 r. 

1. Rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki, 
życia społecznego, gospodarczego i 
kulturalnego miasta i gminy Pobiedziska; 
2. Rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej; 

3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego, dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci  
i młodzieży; 
4. Ochrona dóbr kultury, dziedzictwa 
narodowego, kultury i sztuki; 
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym. 

Świetlica Wiejska, 
Wagowo, 62-010 
Pobiedziska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jan Czekalski- prezes 
Jarosław Wielichowski- członek 

Robert Domżał- członek 
 

Do zawierania umów, udzielania 
pełnomocnictwa i składania 

innych oświadczeń woli , 
w szczególności w sprawach 

majątkowych, wymagane 
 są podpisy dwóch członków 

zarządu, działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Roman Zieliński- 
przewodniczący 

Robert Jaśkiewicz- 
członek 

Henryk Poterek- 
członek 

uchwalono 
06.05.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.12.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Komunikacja z mieszkańcami oraz 
sympatykami miasta i gminy Pobiedziska; 
2. Organizowanie imprez turystycznych i 
sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych; 
3. Propagowanie i organizowanie aktywnych 
form wypoczynku oraz zdrowego stylu życia 
poprzez organizację wyjazdów, rajdów, 
prelekcji; 
4. Współdziałanie z urzędami, instytucjami, 
organizacjami, stowarzyszeniami, 
wspólnotami i innymi podmiotami na rzecz 
sportu i turystyki; 
5. Organizowanie konferencji, seminariów, 
szkoleń i wykładów poświęconych ekologii i 
ochronie dziedzictwa przyrodniczego; 
6. Współudział i organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych i turystyczno-
krajoznawczych; 
7. Podtrzymywanie tradycji i tożsamości 
narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturalnej; 
8. Upowszechnienie wiedzy o gminie; 
9. Prowadzenie działalności wydawniczej 
oraz informacyjnej w środkach masowego 
przekazu. 

133. 
„Budujmy Dom Dla 

Wspaniałej Rodziny” 
16.11.2021 r. 

1. Budowa domu dla potrzebujących rodzin; 
2. Wspieranie sierot i półsierot; 
3. Wspieranie potrzebujących rodzin; 
4. Działalność dobroczynna; 
5. Organizacja koncertów charakternych. 

ul. Solskiego 7,  
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Marcina 
Stencela. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.11.2021 r., 

uchwała nr 3/2021 
NIE    OP.512.14.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Zbiórki pieniędzy; 

2. Budowa domu dla osób potrzebujących; 
3. Pomoc fizyczna osobom potrzebującym; 
4. Działalność w Internecie. 

134. „My! Wolna Gmina Buk” 19.11.2021 r. 

1. Działanie na rzecz podnoszenia 
świadomości obywatelskiej i aktywizowanie 
społeczności lokalnej; 
2. Działanie na rzecz harmonijnego  
i bezpiecznego rozwoju Miasta i Gminy Buk; 
3. Wspieranie rozwoju społecznego, 
kulturalnego i edukacyjnego mieszkanek  
i mieszkańców Miasta i Gminy Buk. 

ul. Kościuszki 20,  
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Wojciech Drozd - Prezes 
Wiktor Andrzejewski - 

Wiceprezes 
Karolina Targosz - Skarbnik 

Wojciech Dudkiewicz - 

Sekretarz 
Alicja Króliczak - Członek 

Komisja Rewizyjna: 
Lucyna Łysiak - 
Przewodnicząca 

Weronika 
Andrzejewska - 

Wiceprzewodnicząca 
Wojciech 

Klockiewicz - 
Sekretarz 

uchwalono 
07.10.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.13.2021 

Rzeczpospolita Polska 
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zwykłego 
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do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 
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wewnętrznej 
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Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 
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Status 

organizacji 
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publicznego 
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zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 
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Uwagi 
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stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

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

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami 
w celu rozwoju Miasta i Gminy Buk oraz 
ochrony środowiska naturalnego, ochrony 
przyrody i zdrowia mieszkanek  
i mieszkańców, ochrony ładu przestrzennego; 

2. Popularyzacja inicjatyw stanowiących cel 
Stowarzyszenia na terenie Miasta i Gminy 
Buk; 
3. Oddziaływanie na organy administracji,  
w tym administracji samorządowej; 
4. Wnoszenie uwag, opinii i odwołań od 
decyzji administracyjnych wydawanych przez 
organy administracyjne (lub z ich delegacji) 
dotyczących szeroko pojętej infrastruktury, 
ochrony środowiska, zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Buk oraz 
występowanie na prawach strony  
w postępowaniach administracyjnych przed 
każdym organem administracyjnym, 
postępowaniach sądowych przed sądami 
administracyjnymi, sądami powszechnymi, 
Naczelnym Sądem Administracyjnym  
i Sądem Najwyższym, w sprawach objętych 
celami i zadaniami Stowarzyszenia; 
5. Skupianie wokół celów Stowarzyszenia 
sympatyków z organizacji, zakładów pracy, 
szkół i innych środowisk działających na 
terenie Miasta i Gminy Buk, a także innych 
terenów; 
6. Organizowanie zebrań, spotkań 
poświęconych zagadnieniom będących 
przedmiotem działania Stowarzyszenia, 
demonstrowanie postaw obywatelskich; 
popularyzowanie przedmiotowych inicjatyw  
w internecie (portale regionalne, 
społecznościowe), prasie lokalnej, radiu  
i telewizji. 

 
 

Do składania oświadczeń woli  
w imieniu Stowarzyszenia i do 

reprezentowania go na 

zewnątrz upoważnieni są 
Prezes zarządu i Wiceprezes 

zarządu samodzielnie lub dwaj 
członkowie zarządu działający 

łącznie. 
Do zaciągania zobowiązań 

majątkowych Stowarzyszenia 
upoważnieni są Prezes zarządu 

i Wiceprezes zarządu 
samodzielnie lub dwaj 

członkowie zarządu działający 
łącznie, przy czym każdorazowe 

zaciągnięcie zobowiązania 
majątkowego wymaga 

kontrasygnaty Skarbnika. 

Łukasz Latowski - 
Członek 

135. Organowy Poznań 06.12.2021 r. 

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 
2. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży i ich 
edukacji; 
4. Ochrona zabytków, w szczególności 
zabytkowych instrumentów muzycznych. 

ul. Tęczowa 1, 62-062 
Strykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Jarosława 
Tarnawskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrzne 

uchwalono 
29.11.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.16.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie imprez kulturalnych, w 
szczególności koncertów; 

2. Organizowanie konferencji, seminariów, 
szkoleń i wykładów; 
3. Działalność wydawnicza, obejmująca 
również wydawanie materiałów nutowych; 
4. Działalność w zakresie nagrań 
dźwiękowych i muzycznych (realizacja, 
publikacja); 
5. Działalność badawcza, zwłaszcza 
organologiczna (prowadzenie badań, 
katalogowanie zabytkowych instrumentów). 
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