
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 
1) 26.02.2021 r. 
2) 02.03.2022 r. 

– zmiana 

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 

Paweł Smyczyński - Wiceprezes 
Renata Cicha - Wiceprezes 

Krystyna Zydorczak - 
Wiceprezes 

 
W sprawa majątkowych,  

w szczególności w zakresie 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych, oświadczenia woli 
w imieniu Stowarzyszenia 

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. 

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 Jeździecki Delta 

Biedrusko 

1) 05.03.2021 r. 
2) 16.09.2022 r. 

– zmiany 

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: 

Tatiana Zaworska - 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 

1) 10.08.2021 r. 
2) 31.12.2021 r. 

– zmiana  
 
 

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 
międzykulturowych; 
5. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, 
oświatowa oraz wspieranie inicjatyw z 
zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

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; 

zmieniono 
23.12.2021 r., 

uchwała nr 1/2021 

NIE    OP.512.8.2021 



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. 

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

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 



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. 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 
wewnętrznej. 

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). 



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. 

136. WIDZIEĆ W PEŁNI 09.12.2021 r. 

1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej  
w Polsce; 
2. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym 
słabowidzeniem w ramach opieki 
optometrycznej i okulistycznej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie; 
3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej 
i edukacyjnej w ramach świadczenia praktyk 
jogowych - joga oczu, joga ciała, pranajama, 
medytacja, terapia ruchem w Polsce i na 
świecie; 
4. Promocja i organizacja wolontariatu  
w Polsce i na świecie; 

5. Prowadzenie działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej  
i oświatowej na rzecz świadomości dbania  
o wzrok, zdrowie fizyczne i psychiczne; 
6. Edukacja i rozwój członków 
Stowarzyszenia; 
7. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem 
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
których celem jest kształtowanie 
różnorodnych form współpracy w celu 
realizacji celów regulaminowych 
Stowarzyszenia.  
8. Działalność charytatywna, ochrona  
i promocja zdrowia szczególnie w dziedzinie 
optometrii, okulistyki i jogi; 
9. Nauka, oświata i wychowanie; 
10. Świadczenie pomocy osobom 
niepełnosprawnym i potrzebującym; 
11. Wspieranie placówek dla osób 
słabowidzących i z problemami ruchowymi, 
Domów Dziecka. 

ul. Cieszkowskiego 38, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Natalię 

Przybylską. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.12.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
NIE    OP.512.17.2021 

Rzeczpospolita Polska oraz cały świat 



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. Organizacja konferencji, seminariów, 
szkoleń i wykładów dotyczących działalności 
Stowarzyszenia; 
2. Wspieranie partnerów Stowarzyszenia  
w zakresie organizacji szkoleń, wolontariatu, 
darowizn środków trwałych, darowizn 
pieniężnych; 
3. Pomoc rzeczowa i finansowa, na rzecz 
osób potrzebujących wspieranych przez 
Stowarzyszenie; 
4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych 
na rzecz partnerów Stowarzyszenia; 
5. Prowadzenie działalności leczniczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 
spełnieniu niezbędnych warunków prawnych; 
6. Organizowanie publicznych zbiórek 
pieniężnych lub rzeczowych oraz 
przygotowywanie i wysyłanie pomocy 
humanitarnej i rozwojowej; 
7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców 
okolicznościowych i stałych; 
8. Organizowanie masowych przedsięwzięć 
związanych z profilaktyką badania wzroku, 
doboru okularów; 
9. Organizowanie publicznych sesji jogi ciała 
"JOGA NA TRAWIE" oraz jogi oczu; 
10. Produkcja i dystrybuowanie materiałów 
jogowych związanych z dbaniem o zdrowie; 
11. Wydawanie książek, czasopism, broszur 
związanych z celami Stowarzyszenia; 
12. Przyznawanie nagród, stypendiów, 
dotacji; 
13. Produkcja filmowa, telewizyjna oraz 
multimedialna; 
14. Popieranie inicjatyw zmierzających do 
realizacji celów Stowarzyszenia; 
15. Współpraca z instytucjami publicznymi -  
w tym organami administracji rządowej  
i samorządowej - i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia oraz 
współpracę krajową i zagraniczną z wszelkimi 
instytucjami i osobami zainteresowanymi 
celami Stowarzyszenia; 
16. Współpraca z mediami; 
17. Uczestnictwo w międzynarodowych 
organizacjach; 
18. Prowadzenie działalności badawczo-
naukowej, w szczególności z zakresu zdrowia 
publicznego, medycyny, ochrony zdrowia, 
nowych technologii. 



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. 

137. 
"Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Ulicy 
Pszczelnej" 

1) 15.12.2021 r.  
2) 11.03.2022 r. 

– zmiana 

1. Wspieranie każdoczasowych właścicieli 
działek nr 4/11, 83, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 89, 
84/2, 85, 86, 87 i 88 położonych w 
Rabowicach, gmina Swarzędz, w rejonie  
ul. Pszczelnej w wykonywaniu przez nich 
prawa własności, w tym w szczególności  
w zagospodarowywaniu ich posesji zgodnie  
z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego; 
2. Podjęcie czynności zmierzających do 
uregulowania organizacji ruchu w zakresie 
dojazdu do działek nr 4/11, 83, 4/13, 4/14, 
4/15, 4/16, 89, 84/2, 85, 86, 87 i 88 

położonych w Rabowicach, gmina Swarzędz, 
w rejonie ul. Pszczelnej pojazdami o masie 
całkowitej przekraczającej 3,5t dla celów 
zapewnienia możliwości użytkowania tych 
działek zgodnie z ich przeznaczeniem  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego; 
3. Wspieranie inicjatyw na rzecz budowy dróg 
i sieci uzbrojenia technicznego w obrębie 
działek nr 4/11, 83, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 89, 
84/2, 85, 86, 87 i 88 położonych  
w Rabowicach, gmina Swarzędz, w rejonie  
ul. Pszczelnej; 
4. Budowanie i utrzymywanie 
dobrosąsiedzkich relacji w otoczeniu lokalnym 
pomiędzy właścicielami działek nr 4/11, 83, 
4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 89, 84/2, 85, 86, 87  
i 88 położonych w Rabowicach, gmina 
Swarzędz, w rejonie ul. Pszczelnej oraz 
właścicielami okolicznych nieruchomości 
wykorzystywanych na własne cele 
mieszkaniowe. 

ul. Pszczelna 58, 
Rabowice  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Błażeja Komolę. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
21.10.2021 r., 

uchwała  
nr 2/2021; 

 
zmieniono 

26.02.2022 r., 
uchwała nr 1/2022 

NIE    OP.512.18.2021 

gmina Swarzędz 

1. Działalność w imieniu i na rzecz 
każdoczasowych właścicieli działek nr 4/11, 
83, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 89, 84/2, 85, 86, 87 
i 88 położonych w Rabowicach, gmina 
Swarzędz, w rejonie ul. Pszczelnej; 
2. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
3. Działalności na rzecz integracji 
każdoczasowych właścicieli działek nr 4/11, 
83, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 89, 84/2, 85, 86, 87 
i 88 położonych w Rabowicach, gmina 
Swarzędz, w rejonie ul. Pszczelnej; 
4. Współpraca z innymi organizacjami  
i osobami o celach zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia; 
5. Inicjowanie czynności oraz występowanie 
w imieniu i na rzecz każdoczasowych 
właścicieli działek nr 4/11, 83, 4/13, 4/14, 
4/15, 4/16, 89, 84/2, 85, 86, 87 i 88 
położonych w Rabowicach, gmina Swarzędz, 
w rejonie ul. Pszczelnej wobec instytucji, 
podmiotów oraz osób trzecich - w zakresie 
celów działania 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 
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. 

138. Klub Sportowy Valor MMA 16.12.2021 r. 

1. Kształtowanie postaw prosportowych, 
prospołecznych, prokulturalnych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
2. Integracja środowiska lokalnego; 
3. Stwarzanie możliwości wszechstronnego 
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami; 
4. Propagowanie twórczości artystycznej 
kulturalnej, rozbudzanie talentów; 
5. Konfrontacja własnych dokonań, 
poszukiwań artystycznych i literackich, 
wyszukiwanie twórców; 

6. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu; 
7. Wykonywanie zadań w zakresie 
krajoznawstwa oraz wypoczynku; 
8. Działalność charytatywna; 
9. Ochrona i promocja zdrowia; 
10. Działalność wspomagająca technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące 
działalność społecznie użyteczną w zakresie 
określonym w pkt 1-9. 

ul. Aleksandra 
Puszkina 38A, 62-030 
Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Marcin Zabłocki - prezes 
Mikołaj Bartkowiak - wiceprezes 
Jarosław Mecmajer  - skarbnik 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia uprawniony jest 
Prezes Stowarzyszenia 

jednoosobowo. Do składania 
oświadczeń woli w imieniu 
Stowarzyszenia w zakresie 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków 
zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
20.11.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 
zmieniono 

10.12.2021 r., 
uchwała nr 1/2021 

NIE    OP.512.15.2021 

Rzeczpospolita Polska 

1. Zmierzanie do zrzeszenia jak największej 
liczby członków; 
2. Organizowanie treningów, zawodów, 
turniejów, konkursów, imprez, wycieczek na 
terenie całego kraju z różnych dyscyplin 
sportu ze szczególnym uwzględnieniem: 
Taekwondo Olimpijskiego, Kickboxingu, Kz, 
Muay Thai, Boksu, Zapasów, Judo, 
Brazylijskiego Jiu Jitsu, MMA, Karate, 
Samoobrony, Aerobiku, Aeroboxingu, 
Kravmagi, Kolarstwa, Lekkoatletyki; 
3. Prowadzenie działalności samopomocowej, 
szkoleniowej i doradczej, inicjowanie i 
współorganizowanie akcji w celu 
zgromadzenia środków na działalność 
regulaminową stowarzyszenia; 
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
5. Organizowanie imprez integracyjnych, 
kulturalnych i edukacyjnych; 
6. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w 
jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 
7. Współpraca ze wszystkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania, w 
szczególności ze stowarzyszeniami i klubami 
sportowymi; 
8. Podejmowanie działań, które bezpośrednio 
i pośrednio wiążą się z podstawowymi celami 
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 
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. 

139. "Przyjazne Garby" 01.03.2022 r. 

1. Działania na rzecz propagowania ładu 
przestrzennego i estetyki w przestrzeni 
publicznej w Garbach i miejscowościach 
ościennych; 
2. Działania na rzecz propagowania porządku 
architektonicznego i urbanistycznego  
w Garbach i miejscowościach ościennych; 
3. Działania na rzecz budowania świadomości 
obywatelskiej w odniesieniu do polityki 
lokalnej, gospodarki, biznesu, tradycji 
regionalnej oraz transparentności działań 
samorządu, w tym działania na rzecz 
swobodnego dostępu do informacji 

publicznej; 
4. Działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miejscowości Garby i miejscowości 
ościennych; 
5. Działania mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego; 
6. Propagowanie etyki życia publicznego  
i aktywności służących przeciwdziałaniu 
korupcji; 
7. Wspomaganie lokalnego rozwoju 
gospodarczego; 
8. Działalność edukacyjna, kulturalna  
i wychowawcza; 
9. Działania na rzecz dziedzictwa 
regionalnego i narodowego oraz zabytków 
kultury; 
10. Działalność na rzecz procesów 
rozwojowych i integracyjnych  
w społecznościach lokalnych, Polski, krajów 
UE i świata. 

ul. Zakole 24,  
62-020 Garby 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Agnieszkę 
Struk. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
31.01.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.1.2022 Rzeczpospolita Polska 

1. Podejmowanie współpracy z organami 
samorządu, jednostek administracji 
publicznej, państwowymi, sektorem 
gospodarczym, organizacjami społecznymi, 
mediami oraz innymi podmiotami w zakresie 
realizacji celów Stowarzyszenia; 
2. Występowanie w postępowaniach (w tym 
administracyjnych, cywilnych i karych)  
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; 
3. Organizowanie i udział w konsultacjach 
oraz mediacjach pomiędzy organami 
samorządu i jednostkami administracji 
publicznej lub innymi podmiotami  
a mieszkańcami miejscowości Garby i okolic 
ościennych; 
4. Wspomaganie procesów legislacyjnych 
dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia 
(w tym konsultacji społecznych); 
5. Współpraca z osobami i organizacjami, 
których cele są zbieżne z celem 
Stowarzyszenia; 
6. Prowadzenie działalności informacyjno-
promocyjnej; 
7. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych 
oraz czynny udział w życiu publicznym, w tym 
również występowanie z petycjami  
i wnioskami do właściwych jednostek 
administracji publicznej, organów samorządu 
lub innych podmiotów; 
8. Monitorowanie podmiotów publicznych  
i innych otrzymujących środki publiczne; 
9. Inne działania sprzyjające realizacji celów 
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 
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. 

140. „Pomocni'” 21.03.2022 r. 

1. Organizowanie i koordynacja pomocy 
humanitarnej (w tym pomocy udzielanej  
w sytuacji kryzysu uchodźczego), w tym 
zapewnienie osobom znajdującym się  
w trudnej sytuacji materialnej lokum, 
zapewnienie wyżywienia; 
2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  
w kraju i za granicą; 
3. Organizowanie i koordynacja pomocy 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej, pomocy społecznej  
(w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin); 
4. Dystrybucja żywności lub środków na 
zakup żywności w celu poprawy warunków 
bytowych osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej; 
5. Koordynowanie i wsparcie akcji 
dobroczynnych, w tym również 
organizowanych przez inne podmioty; 
6. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
7. Działalność w zakresie rozwoju wspólnot  
i społeczności lokalnych; 
8. Promocja i organizacja wolontariatu; 
9. Aktywizacja poprzez sport, organizowanie 
kolonii, wyjazdów dla dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych. 

ul. Kasprowicza 11, 
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Marcin Zawartowski - Prezes 

Kinga Tubis - Wiceprezes 
Katarzyna Dawidowska-

Zawartowska  
- Skarbnik 

 
Stowarzyszenie reprezentuje, 
również w zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych, 
dwóch członków Zarządu -  

w tym Prezes, działając łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.03.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.2.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie zakwaterowania dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, w tym dla osób w związku  
z katastrofami, klęskami żywiołowymi, 
konfliktami zbrojnymi i wojnami w kraju i za 
granicą; 
2. Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej; 
3. Organizowanie wyżywienia i innych 
niezbędnych środków dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, w tym dla 
osób w związku z katastrofami, klęskami 
żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi i wojnami 
w kraju i za granicą; 
4. Organizacja zbiórek dobroczynnych w celu 
pozyskania środków na realizację celów 
Stowarzyszenia; 
5. Współpraca z innymi organizacjami  
o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, 
w tym udział w koalicjach i porozumieniach; 
6. Organizację imprez sportowych oraz 
obozów; 
7. Rekreacja; 
8. Współpraca z organami administracji 
samorządowej. 

141. Toma Racing Team 30.03.2022 r. 

Celem Stowarzyszenia jest rozwój  
i popularyzacja sportu motorowodnego. 

ul. Nowa 31,  
62-052 Rosnówko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Wiesława 
Tomę. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.03.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.4.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Stwarzanie dogodnych warunków do 
rozwoju sportu motorowodnego; 
2. Uczestniczenie w zawodach w kraju i za 
granicą; 
3. Wyszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie 
funduszy na działalność regulaminową; 
4. Współdziałanie w zakresie rozwoju sportu 
motorowodnego z właściwymi instytucjami, 
organizacjami; 
5. Nawiązywanie kontaktów sportowych  
w kraju i za granicą; 
6. Promowanie sportu motorowodnego; 
7. Podejmowanie innych działań realizujących 
cel regulaminowy. 



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. 

142. 
Tarnowskie Termy Triathlon 

Team 
31.03.2022 r. 

1. Promowanie aktywności sportowej wśród 
dzieci i młodzieży oraz promocja aktywności 
fizycznej osób niepełnosprawnych; 
2. Promowanie zdrowego stylu życia  
i aktywnych form wypoczynku; 
3. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania 
oraz podnoszenia sprawności fizycznej,  
a w szczególności przez osoby starsze, 
młodzież i dzieci; 
4. Organizacja imprez rekreacyjno-
sportowych; 
5. Działanie na rzecz kultury fizycznej  
i sportu, w tym także na rzecz rekreacji 

ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej; 
6. Prowadzenie działalności wydawniczej 
własnej, inicjowanie i popieranie prac 
naukowo - badawczych w zakresie masowej 
kultury fizycznej; 
7. Współpraca z innymi podmiotami  
w zakresie rekreacji i sportu; 
8. Promowanie samorządów i obszarów na 
terenie, których organizowane są imprezy 
rekreacyjno-sportowe, w szczególności na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne. 

ul. Nasturcjowa 11/4, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Łukasz Hancyk - Prezes 

Hubert Szymkowiak - 
Wiceprezes 

Paweł Śniegocki - 
Sekretarz/Skarbnik 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Tomasz Kozłowicz - 

Członek 
Marcin Majcher - 

Członek 
Michał Pustkowiak - 

Członek 

uchwalono 
20.03.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.5.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Regularna organizacja otwartych spotkań 
treningowych, zarówno triathlonowych jak  
i w innych dyscyplinach sportowych; 
2. Organizacja lub wspieranie organizacji 
okolicznościowych wydarzeń sportowych; 
3. Wspieranie członków stowarzyszenia oraz 
mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne  
w realizacji sportowych ambicji i celów. 

143. 
Stowarzyszenie „Sercem My 

Dla Was” 
11.04.2022 r. 

1. Pomoc finansowa, rzeczowa, informacyjna 
i edukacyjna osobom potrzebującym; 
2. Pomoc cudzoziemcom i cudzoziemkom: 
prowadzenie integracji z dziećmi w Polsce, 
świetlicy dla dzieci, uczenie polskiego, 
prowadzenie programów adaptacyjnych  
i integracyjnych, szukanie pokoi i mieszkań; 
3. Wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych; 
4. Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy 
i środków europejskich w dziedzinach 
społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, 
edukacyjnych i w zakresie dobroczynności; 
5. Zbieranie funduszy na rzecz osób  
w potrzebie i instytucji pozarządowych; 
6. Edukacja społeczeństwa: prowadzenie 
warsztatów integracyjnych, angażowanie 
wolontariuszy, organizowanie wydarzeń 
integracyjnych; 
7. Badanie i propagowanie cnót i wartości 
republikańskich, a zwłaszcza ofiarności  
i solidarności z potrzebującymi; 
8. Działania na rzecz solidarności między 
różnymi grupami społecznymi; 
9. Wspieranie rozwoju systemu integracji 
społecznej w Polsce, w tym integracji 
uchodźców i imigrantów; 
10. Prowadzenie kampanii informacyjnych, 
społecznych i inne działania medialne, 
opracowywanie, wdrażanie, ewaluację  
i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących integracji i aktywizacji. 

ul. Błękitna 12, 
 62-090 Kiekrz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Sandra Słowieńska-
Wawrzynkiewicz - prezes 
Monika Rybak - członek 
Klaudia Sibila - członek 

Agnieszka Tkaczyk - członek 
 

Stowarzyszenie reprezentuje, 
również w zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych, 
dwóch członków zarządu -  

w tym prezes, działając łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
22.03.2022 r., 

uchwała  
nr 2/2022; 
zmieniono 

04.04.2022 r., 
uchwała nr 2/2022 

NIE    OP.512.3.2022 

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. Prowadzenie działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego w zakresie: 
a) prowadzenia programów, akcji i kampanii 
społecznych promujących dobroczynność, 
prowadzących do rozwoju organizacji 
pozarządowych i promujących inne cele 
Stowarzyszenia; 
b) pomoc kryzysową, materialną, humanitarną 
i finansową, w tym zapewnienie noclegu, 
wyżywiania i transportu oraz pomocy 
mieszkaniowej; 
c) organizowania i finansowania zbiórek 
pieniężnych na rzecz innych organizacji; 

d) organizowania szkoleń, seminariów, debat i 
konferencji służących gromadzeniu  
i wymianie informacji oraz propagowaniu idei 
rozwijanych przez Stowarzyszenie; 
f) organizowania i finansowania naboru  
i szkolenia wolontariuszy; 
g) pozostałej działalności wydawniczej, w tym 
wydawanie publikacji, filmów w social 
mediach i innych materiałów określonym  
w celach; 
h) doradztwa i pomocy organizacyjno-
ekonomicznej dla innych podmiotów 
zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia; 
i) poradnictwa społecznego, obywatelskiego, 
integracyjnego i międzykulturowego oraz 
pracę socjalną i środowiskową; 
j) aktywizacji zawodowej, w tym pomoc  
w poradnictwie zawodowym i podnoszeniu 
kompetencji zawodowych; 
k) nauki o kulturze i tradycji polskiej; 
I) kampanii informacyjnych, społecznych  
i inne działania medialne, opracowywanie, 
wdrażanie, ewaluację i upowszechnianie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
integracji i aktywizacji; 
ł) działań kulturalnych, w tym eventy, pokazy, 
wystawy; 
m) zapewniania opieki dla dzieci i młodzieży 
oraz organizację warsztatów, wycieczek, 
kolonii i półkolonii; 
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie 
przedsięwzięć, Stowarzyszenie może 
współdziałać z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągania 
wspólnych celów statutowych. 

144. „4U” 26.04.2022 r 

1. Działania na rzecz poprawy kondycji 
fizycznej mieszkańców gmin; 
2. Tworzenie warunków sprzyjających 
aktywności obywatelskiej mieszkańców dzięki 
budowaniu poczucia związku z miejscem 
zamieszkania, upowszechnianie idei 
samorządności; 
3. Wspieranie procesów rozwojowych i 
integracyjnych w społecznościach lokalnych, 
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, 
świadomości  ekologicznej, promocji 
zdrowego tryby życia; 
4. Działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, utrzymanie łącznika 
ekologicznego, lasów stanowiących dobro 
narodowe, ochrona czystości powietrza, 
ochrona cieków i zbiorników wodnych przed 
zanieczyszczeniami. 

ul. Buczynowa 19, 
 62-023 Borówiec 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Annę 

Andrzejewską. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
04.04.2022 r., 

uchwała  
nr 3/2022; 

 

NIE    OP.512.7.2022 

województwo wielkopolskie 



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 imprez kulturalnych, 
sportowych i innych, służących integracji 
mieszkańców oraz promocji zdrowia 
psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu 
życia; 
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców 
wobec władz publicznych; 
3. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych 
oraz czynne uczestnictwo w życiu 
społecznym; 
4. Podejmowanie działań mających wpłynąć 
na sposób zagospodarowania 
przestrzennego gminy- organizowanie 

spotkań, prelekcji, szkoleń, kampanii 
społecznych związanych z realizacją celów 
statutowych; 
5. Aktywizacja społeczności i promowanie 
integracji między-sołeckiej. 

145. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Garnizon Raduszyn” 27.04.2022 r. 

1. Kultywowanie tradycji 17. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich im. Króla Bolesława 
Chrobrego; 
2. Pielęgnowanie obyczajowości polskiej 
kawalerii; 
3. Współpraca z Wojskiem Polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raduszyn 4, 62-095 
Murowana Goślina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Andrzej Kosakowski - Prezes 
Adam Frąckowiak- Sekretarz 

Tomasz Dura- Kostecki- 
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 
20.02.2022 r., 

uchwała nr 3/22 
NIE    OP.512.8.2022 

Rzeczypospolita Polska 

1. Organizacja corocznego święta pułkowego 
17. Pułku Ułanów Wlkp.; 
2. Wspieranie działalności Oddziału 
Terenowego 17. P.Uł. Stowarzyszenia Polski 
Klub Kawaleryjski, od 2003 r. prawnego 
kontynuatora tradycji 17. Pułku Ułanów; 
3. Zewidencjonowanie oraz dbanie o groby  
i cmentarze po żołnierzach 17. Pułku Ułanów, 
ochrona tych miejsc przed likwidacją; 
4. Wizyty w miejscach, w których występują 
upamiętnienia Pułku i rozwijanie relacji ze 
środowiskami lokalnymi, związanymi 
historycznie z Pułkiem (m.in. Walewice, 
Rydzyna, Leszno, Gniezno, Poznań, 
Wschowa); 
5. Regularna współpraca z Kompanią 
Rozpoznawczą Ułanów Wielkopolskich, 
bezpośrednim wojskowym spadkobiercą 
tradycji 17. Pułku Ułanów i wspieranie 
inicjatyw dowództwa Kompanii; 
6. Działalność edukacyjna (prelekcje  
w szkołach i okazjonalne wystawy muzealne); 
7. Działalność naukowo-popularyzatorska 
(publikacja wydawnictw poświęconych 
pułkowi, jego żołnierzom i działaniom 
wojennym, w których Pułk się wyróżnił); 
8. Krzewienie wartości patriotycznych i pro 
obronnych wśród członków Stowarzyszenia 
oraz w społeczeństwie, m.in. wśród dzieci  
i młodzieży ze szkół podstawowych im. 17. 
Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie, Bielawach 
i Goniembicach; 
9. Organizacja i udział w uroczystościach  
z okazji świąt narodowych i wojskowych; 
10. Organizacja inscenizacji pola walki, 
rajdów konnych oraz przedsięwzięć 
patriotyczno-pro obronnych; 
11. Organizacja turystyki związanej  
z tradycjami pułku. 

146. Makrosystem 09.05.2022 r. 

1. Szerzenie wiedzy związanej  
z bezpieczeństwem IT oraz naukami ścisłymi; 
2. Pomoc uchodźcom w codziennych 
potrzebach odnalezienia się w nowym 
miejscu. 

ul. Wesoła 4, 
62-070 Konarzewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Pawła Najsarka. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.04.2022 r., 

uchwała nr 3/2022 
NIE    OP.512.6.2022 

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. Stworzenie i utrzymywanie strony www 
oraz forum w celu wymiany informacji; 
2. Współpracę z osobami i organizacjami, 
których cele są zbieżne z celem 
Stowarzyszenia; 
3. Prowadzenie działalności informacyjno-
promocyjnej; 
4. Występowanie z petycjami i wnioskami do 
właściwych organów administracji; 
5. Inne działania sprzyjające realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

147. 
Stowarzyszenie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Gminy Dopiewo 
09.06.2022 r. 

1. Dbanie o zrównoważony rozwój gminy 
Dopiewo, w tym prawidłowy rozwój 
infrastruktury mieszkaniowej, usługowej  
i przemysłowej na terenie Gminy Dopiewo; 
2. Ochrona środowiska naturalnego na 
terenie gminy Dopiewo, w szczególności 
terenów zielonych, wód i powietrza; 
3. Poprawa warunków życia mieszkańców 
gminy Dopiewo, w szczególności 
współdziałanie na rzecz: 
-rozwoju sieci dróg; 
-rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
-rozwoju sieci telekomunikacyjnej; 
-rozwoju infrastruktury szkolnej  
i przedszkolnej; 
-rozwoju połączeń komunikacyjnych  
z Poznaniem; 
-poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Dopiewo; 
4. Informowanie społeczeństwa  
o planowanych działaniach inwestycyjnych 
oraz wydatkowanych na ten cel środkach 
publicznych; 
5. Popieranie i wpływanie na rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
6. Wspieranie procesów planowania 
przestrzennego oraz tworzenia ładu 
przestrzennego; 
7. Popularyzacja wiedzy dotyczącej 
infrastruktury komunalnej (w tym 
wodnokanalizacyjnej) i komunikacyjnej; 
8. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych 
najlepszych pod względem technicznym, 
ekonomicznym, społecznym  
i środowiskowym; 
9. Prowadzenie działań mających na celu 
ochronę środowiska i zrównoważony rozwój; 
10. Integracja środowisk popierających rozwój 
infrastruktury komunalnej  
i komunikacyjnej. 

ul. Rosy 8,  
Dopiewiec,  
62-070 Dopiewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Arkadiusza 
Raduckiego. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.05.2022 r., 

uchwała  
nr 2/2022; 
zmieniono 

02.06.2022 r., 
uchwała nr 1/2022 

NIE    OP.512.9.2022 

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. Współpraca i wzajemna pomoc członków 
Stowarzyszenia; 
2. Działania na rzecz społeczności lokalnej  
w zakresie zabezpieczenia, konserwacji, 
przeglądów urządzeń infrastruktury 
technicznej i elementów małej architektury, 
pielęgnacji terenów zielonych na terenie 
gminy Dopiewo; 
3. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej  
i elementów z nią związanych oraz poprawy 
jakości komunikacji; 
4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

komunikacji publicznej i indywidualnej; 
5. Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, 
konferencjach, seminariach, kursach, 
szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, 
wykładach, wystawach i wycieczkach, 
przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę 
dotyczącą planowanych, projektowanych  
i istniejących inwestycji; 
6. Występowanie na prawach strony 
reprezentującej interes społeczny oraz interes 
prawny uzasadniony celami statutowymi: 
- w postępowaniach administracyjnych; 
- w procedurach związanych z planami 
zagospodarowania przestrzennego; 
- w postępowaniach sądowych; 
7. Opiniowanie strategii, studiów, polityk, 
planów, programów, projektów, decyzji  
i uchwał organów administracji państwowej  
i samorządowej; 
8. Monitorowanie i udział w planowaniu 
wydatkowania środków publicznych, 
opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich 
planów finansowych oraz monitorowanie 
przygotowania i przebiegu procedur  
o udzielnie zamówienia publicznego; 
9. Przeprowadzanie i przedstawianie 
niezależnych opracowań, studiów, badań, 
analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz 
ze składaniem wniosków i postulatów  
w sprawach z zakresu działalności statutowej; 
10. Aktywny udział we współtworzeniu aktów 
prawa miejscowego związanych z celami 
Stowarzyszenia, w szczególności w tworzeniu 
i zmienianiu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;  
11. Zgłaszanie właściwym organom wniosków 
mających na celu ochronę środowiska  
w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej 
oraz zmierzających do poprawy jego stanu, 
udział w postępowaniach administracyjnych 
związanych z tymi zagadnieniami; 
12. Prowadzenie działalności wydawniczej  
o charakterze non profit 
13. Inne działania sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów organizacji. 

148. 

Czerwonackie 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób z Niepełnosprawnością 
i ich Rodzin 

  28.06.2022 r. 

1. Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju 
ogólnego; 
2. Poprawa zaradności osobistej; 
3. Poprawa zaradności psychofizycznej; 
4. Przystosowanie i funkcjonowanie 
społeczne dzieci i osób starszych, osób 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, 
ze schorzeniami neurologicznymi, epilepsją  
i inne; 
5. Świadczenie pomocy rodzicom  
i opiekunom osób niepełnosprawnych; 
6. Pozyskiwanie środków na działalność 
regulaminową; 
7 .Podejmowanie innych działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

os. Leśne 12b/7,  
62-028 Koziegłowy 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Urszula Zaworska- Prezes 
Zarządu 

Mirosław Trepto- Wiceprezes 
Zarządu 

Aneta Pawłowska- Skarbnik 
Anna Budziszewska- Sekretarz 

Paweł Migdałek- Członek 
Zarządu 

Joanna Wichłacz- Członek 
Zarządu 

Małgorzata Wołosz- Członek 
Zarządu 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
26.06.2022 r., 

uchwała  
nr 2/2022; 

NIE    OP.512.10.2022 

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 .Prowadzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, zwanych dalej warsztatem; 
2. Organizowanie warsztatów 
psychologicznych i zajęć terapeutycznych dla 
rodzin i osób wychowujących lub 
sprawujących opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie; 
3. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, 
materialnej itd. dla osób niepełnosprawnych  
i ich rodzin; 
4. Organizowanie wypoczynku w czasie 
wolnym; 
5. Rozwój i promocja usług doradczych dla 

osób niepełnosprawnych, organizacji 
pozarządowych i innych usługodawców dla 
działań zmierzających do integracji osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 
oraz innych usług zwiększających aktywność 
zawodową tych osób; 
6. Szkolenia i warsztaty dla otoczenia 
współpracującego z osobami 
niepełnosprawnymi; 
7. Doradztwo oraz poradnictwo zwiększające 
potencjał zawodowy i możliwości uzyskania 
pracy przez osoby niepełnosprawne, 
warsztaty psychologiczne ukierunkowane  
na zwiększenie aktywności zawodowej 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych, 
podnoszące zdolność do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych; 
8. Prowadzenie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego dla realizacji zadań 
regulaminowych stowarzyszenia; 
9.Podejmowanie innych działań służących 
zaspokojeniu potrzeb intelektualnych  
i bytowych osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 



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. 

149. 
STOWARZYSZENIE LETRI. 

PSY I MY 
18.07.2022 r. 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej na 
rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz 
szerzenie wiedzy w zakresie ich wychowania, 
szkolenia i resocjalizacji, świadomej opieki 
wśród dzieci, młodzieży, seniorów i osób 
niepełnosprawnych; 
2. Szerzenie świadomości na temat psów 
wśród dzieci i młodzieży, seniorów, osób 
dorosłych, osób niepełnosprawnych; 
3. Organizowanie treningów opiekunów i ich 
psów w celu przezwyciężenia trudnych 
sytuacji związanych z opieką nad ich psami,  
a których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne zasoby i możliwości; 
4. Udzielanie wsparcia merytorycznego na 
temat opieki nad psami opiekunom podczas 
procesu adopcji psa oraz bezpośrednio po 
adopcji; 
5. Organizacja wydarzeń, wykładów, szkoleń, 
warsztatów oraz praktycznych zajęć 
umożliwiających opiekunom zwiększanie 
świadomości dotyczącej psów i opieki nad 
nimi, wspieranie innych organizacji w tym 
zakresie; 
6. Organizowanie zajęć dla opiekunów  
z psami poprawiających dobrostan psów oraz 
jakość ich wspólnego życia; 
7. Działanie na rzecz ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
8. Działanie na rzecz potrzebujących 
zwierząt; 
9. Działanie na rzecz poprawy dobrostanu 
zwierząt i humanitarnego traktowania 
zwierząt; 
10. Zapobieganie i zwalczanie przejawów 
znęcania się nad zwierzętami oraz 
niewłaściwego ich traktowania; 
11. Kształtowanie i dbałość o środowisko 
naturalne; 
12. Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
13. Działania na rzecz osób w wieku 
emerytalnym; 
14. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
15. Udzielanie poradnictwa prawnego oraz 
zwiększenia świadomości prawnej 
społeczeństwa dla opiekunów zwierząt. 

ul. Spokojna 4,  
60-185 Skórzewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Agnieszkę 
Borowską. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.07.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.11.2022 

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. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Stronę internetową; 
2. Media społecznościowe; 
3. Organizowanie treningów, szkoleń, porad, 
spotkań edukacyjnych, warsztatów, wykładów 
inne działania zgodne z celami 
Stowarzyszenia; 
4. Szkolenie psów oraz porady dla właścicieli 
w celu poprawy relacji z psem i korekty 
niepożądanych zachowań; 
5. Współpracę z instytucjami państwowymi, 
samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, 

kompetentnymi w zakresie realizacji celów 
stowarzyszenia; 
6. Organizacje zajęć aktywizujących dla 
dzieci, dorosłych i osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych 
społecznie zgodnie z celami Stowarzyszenia; 
7. Organizowanie i wspieranie kampanii 
tematycznych na rzecz poprawy dobrostanu 
zwierząt; 
8. Współpraca z innymi organizacjami, 
instytucjami, także międzynarodowymi,  
i osobami o podobnych celach działania; 
9. Działalność wydawniczą i poligraficzną 
zgodną z celami Stowarzyszenia. 

150. PODRÓŻNE DRZEWA 04.08.2022 r. 

1. Edukacja leśna dzieci, młodzieży  
i dorosłych; 
2. Powrót do relaksu i zabawy na łonie natury; 
3. Nauka naturalnych metod uprawy roślin  
i hodowli zwierząt; 
4. Ekologia i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego. 

ul. Płóciennicza 7, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Ewę 

Wiśniewską. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.08.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.12.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie regularnych zajęć oraz 
warsztatów dla dzieci i młodzieży w zakresie 
szeroko rozumianej edukacji leśnej; 
2. Propagowanie metod permakultury poprzez 
organizowanie spotkań, warsztatów i zajęć 
dla dzieci i dorosłych; 
3. Organizowanie spotkań  
z przedstawicielami zapomnianych, 
tradycyjnych zawodów związanych  
z przyrodą; 
4. Propagowanie idei zero-waste oraz 
używania naturalnych materiałów w życiu 
codziennym poprzez organizowanie spotkań  
i warsztatów tematycznych. 



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. 

151. Ziarno Dobra 12.08.2022 r. 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych osób; 
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym; 
4. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu 
bezdomności, poprzez profilaktykę, 
interwencję i aktywizację osób dotkniętych 
kryzysem bezdomności; 
5. Działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, organizowanie wypoczynku  
i zajęć dodatkowych; 
6. Promowanie i prowadzenia działalności 
charytatywnej; 
7. Ochrona i promocja zdrowia; 
8. Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
9. Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
10. Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
11. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
12. Działalność wspomagająca rozwój nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania; 
13. Organizowanie wypoczynku i zajęć 
dodatkowych dla dzieci i młodzieży; 
14. Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
15. Promocja i organizacja wolontariatu; 
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
17. Wspieranie rozwoju systemu integracji 
społecznej w Polsce, w tym integracji 
uchodźców i imigrantów; 
18. Pomoc, integracja i aktywizacja 
obcokrajowców oraz Polaków i osób 
polskiego pochodzenia przebywających  
w Polsce lub planujących przyjazd do Polski; 
19. Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku,  
w zakresie określonym powyżej; 
20. Działalność wspomagająca propagowanie 
innowacji społecznych. 

ul. Okrężna 3,  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Małgorzatę 
Skałę. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
08.08.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.13.2022 

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. Wspieranie akcji informacyjnych  
i edukacyjnych działalności pożytku 
publicznego prowadzonej przez osoby trzecie; 
2. Propagowanie wykorzystania 
nowoczesnych technologii w prowadzeniu 
działalności organizacji pożytku publicznego; 
3. Rozwijanie świadomości w zakresie 
potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach 
organizacji pożytku publicznego i wspierania 
realizowanych przez nie celów; 
4. Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji  
i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla 
celów edukacyjnych, kampanii, wystaw  

i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać 
działalność organizacji pożytku publicznego  
w Polsce; 
5. Chronienie, pozyskiwanie, 
administrowanie, wykorzystywanie  
i rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  
w tym prawami własności intelektualnej - 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa; 
6. Tworzenie przedmiotów własności 
intelektualnej, w tym utworów muzycznych  
i audiowizualnych w celu wykorzystania jako 
treści kanałów komunikacyjnych służących 
nagłaśnianiu działalności Stowarzyszenia 
oraz prowadzeniu zbiórek środków na cele 
statutowe; 
7. Prowadzenie świetlicy i organizowanie 
zajęć dodatkowych dla seniorów; 
8. Prowadzenie świetlicy i organizowanie 
zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży; 
9. Rozwijanie moralnego i finansowego 
wsparcia dla działalności pożytku publicznego 
i współdziałanie z innymi organizacjami na 
tym polu. 
10. Udzielanie pomocy społecznej. 

152. „Sons of Spinach” 
1) 13.09.2022 r. 
2) 17.01.2023 r. 

– zmiany 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym motocyklistów; 
2. Prowadzenie działalności charytatywnej na 
rzecz osób potrzebujących; 
3. Propagowanie kultury motocyklowej wśród 
Polaków; 
4. Zacieśnianie więzi przyjaźni i braterstwa 
pomiędzy członkami stowarzyszenia. ul. Wierzbowa 122, 

62-081 Wysogotowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Paweł Konieczka - prezydent 

Maciej Sternicki - vice prezydent 
Miłosz Bączyk - skarbnik 
Jakub Majda - sekretarz 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
01.09.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.14.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizacje pikników, spotkań, rajdów 
motocyklowych; 
2, Uczestnictwo w imprezach masowych  
o charakterze dobroczynnym; 
3. Organizacja imprez integrujących członków 
stowarzyszenia oraz innych grup 
społecznych. 

153. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie Voyownicy 

10.10.2022 r. 

1. Wspieranie, rozwijanie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w środowisku osób pełno  
i niepełnosprawnych ze szczególnym 
uwzględnieniem zaangażowania osób  
z niepełnosprawnością wzrokową; 
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
3. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
4. Działalność w zakresie sportu, turystyki  
i krajoznawstwa; 
5. Działalność w zakresie promocji 
 i organizacji wolontariatu; 
6. Działalność na rzecz przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i patologiom społecznym  
oraz wykluczeniu i dyskryminacji grup 
społecznych; 
7. Działalność charytatywna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Sporna 7,  
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Grzegorza 
Jakubowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
03.10.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.16.2022 



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. 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Poznań  
i województwa wielkopolskiego. 

1. Organizowanie imprez sportowych, 
festiwali i innych wydarzeń publicznych; 
2. Edukacja osób pełno i niepełnosprawnych 
w zakresie wychowania fizycznego, w tym 
organizowanie imprez sportowych  
i rekreacyjnych, spotkań i warsztatów  
o tematyce sportowej; 
3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i klubami sportowymi; 
4. Współpraca z władzami samorządowymi 
 i rządowymi; 
5. Opracowywanie raportów i analiz 
związanych z tematyką sportu i kultury 
fizycznej; 
6. Działalność informacyjna i wydawnicza; 
7. Organizowanie seminariów, sympozjów, 
konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych 
związanych z tematyką kultury fizycznej 
 i sportu; 
8. Fundowanie stypendiów, jednorazowych 
nagród finansowych lub rzeczowych dla 
młodych sportowców (w tym dzieci i 
młodzieży), 
uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie 
sportu i kultury fizycznej; 
9. Utrzymywanie, budowa oraz rozbudowa 
obiektów i urządzeń kultury fizycznej; 
10. Tworzenie i wspieranie działalności sekcji 
sportowych zrzeszających osoby pełno 
 i niepełnosprawne; 
11 Uczestnictwo i zaangażowanie  
w rywalizację sportowej na różnych 
szczeblach; 
12. Organizacja zajęć rehabilitacyjnych  
i rewalidacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
z zakresu kultury fizycznej; 
13. Szkolenie i doskonalenie zawodników 
oraz kadr trenersko-instruktorskich, 
sędziowskich i klasyfikatorów medycznych  
w zakresie sportu osób  
z niepełnosprawnością; 
14. Organizowanie obozów sportowych, 
turnusów rehabilitacyjnych i obozów 
integracyjnych. 
 

154. 
Stowarzyszenie Cisowo 

Wiatraki 
11.10.2022 r. 

1. Zasadniczym celem działalności 
Stowarzyszenia jest dążenie do ochrony 
prawnych oraz materialnych i niematerialnych 
interesów jego członków. Cel ten będzie 
realizowany we współpracy i współdziałaniu  
z innymi organizacjami publicznymi, 
samorządowymi oraz administracją publiczną, 
jak również z innymi podmiotami polskimi  
i zagranicznymi; 
2. Działania na rzecz rozwoju miejscowości 
Cisowo oraz innych miejscowości 
znajdujących się na terenie gminy Darłowo; 
3. Osiągnięcie rozwoju społeczności 
miejscowości Cisowo oraz innych 
miejscowości znajdujących się na terenie 
gminy Darłowo w dziedzinie gospodarczej 
oraz kulturalnej; 
4. Niesienie pomocy osobom będącym 
właścicielami działek w Cisowie i innych 
miejscowościach znajdujących się na terenie 
gminy Darłowo; 
5. Wspólne działanie na rzecz rozwoju 
miejscowości Cisowo oraz innych 
miejscowości znajdujących się na terenie 
gminy Darłowo. 

ul. Dworcowa 65,  
62-007 Biskupice 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Dawid Piasta - prezes 
Monika Piasta-Przybyła - 

wiceprezes 
Maria Piasta - skarbnik 

Paweł Piasta - sekretarz 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
19.09.2022 r., 

uchwała nr 
2/09/2022; 
zmieniono 

05.10.2022 r., 
uchwała nr 
1/10/2022 

NIE    OP.512.15.2022 

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. Wspieranie rozwoju gospodarczego  
i kulturalnego inicjowanego na terenie Cisowa 
oraz innych miejscowości znajdujących się na 
terenie gminy Darłowo; 
2. Pobudzanie inicjatyw lokalnych 
sprzyjających rozwojowi miejscowości Cisowo 
oraz innych miejscowości znajdujących się na 
terenie gminy Darłowo; 
3. Inicjowanie i organizowanie spotkań  
i szkoleń w zakresie celów Stowarzyszenia; 
4. Organizowanie spotkań mających na celu 
dbanie o zasoby miejscowości Cisowo oraz 
innych miejscowości znajdujących się na 

terenie gminy Darłowo; 
5. Nawiązywanie kontaktów i rozwijanie 
współpracy z innymi organizacjami  
i podmiotami na terenie kraju i poza jego 
granicami służącymi rozwojowi miejscowości 
Cisowo oraz innych miejscowości 
znajdujących się na terenie gminy Darłowo; 
6. Dbanie o ochronę interesów prawnych, 
materialnych i niematerialnych jego członków; 
7. Informowanie społeczeństwa o celach oraz 
legalności swojej działalności. 

155. 

 
 
 

Stowarzyszenie Miłośników 
Psa i Kota Rasowego 

12.10.2022 r. 

Hodowla i doskonalenie ras psów.  
 
 
ul. Łódzka 81, 
Witobel, 
62-060 Stęszew 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Lidię 

Kaczmarek. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.10.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.17.2022 

powiat poznański 

1. Hodowla i doskonalenie poprzez treningi; 
2. Spotkania z innymi hodowcami; 
3. Wymiana informacji z innymi hodowcami; 
4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami; 
5. Organizowanie wystaw psów. 

156. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie mollDur  
im. Huberta Gajewskiego 

07.12.2022 r. 

1. Organizowanie i niesienie pomocy  
w ramach działalności pożytku publicznego; 
2. Realizacja tych celów regulaminowych, 
które mają wpływ na poziom kultury 
i edukacji; 
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
4. Działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
5. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
6. Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym; 
7. Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
9. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą;&#8195; 
10. Propagowanie, upowszechnianie, 
promocja i edukacja w zakresie sztuk 
plastycznych i muzycznych oraz innych form 
sztuk artystycznych w tym wizualnych, 
teatralnych i tańca, dzieci, młodzieży 
 i dorosłych; 
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej; 
12. Kształtowanie i umacnianie porozumienia 
ogólnoeuropejskiego; 
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Niezłomnych 7,  
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Piotr Selke- prezes 
Anna Selke- wiceprezes 

 
Do składania oświadczeń woli  

w imieniu Stowarzyszenia,  
w tym w sprawach 

majątkowych, uprawnionych jest 
dwóch członków zarządu 

działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Dawid Nowak- 

przewodniczący 
Weronika 

Ludwiczak- członek 

uchwalono 
26.11.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.19.2022 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem Mosiny i województwa 
wielkopolskiego 

 
        



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 i zajęć 
artystycznych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych; 
2. Pomoc w tworzeniu i prowadzeniu 
zespołów muzycznych; 
3. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
4. Organizacja wypoczynku dzieci  
i młodzieży; 
5. Dbanie o kulturę, sztukę, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego; 
6. Promocja i organizacja wolontariatu; 
7. Tworzenie środowiska umożliwiającego 

aktywne uczestnictwo w sztuce dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
8. Działania na rzecz aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 
9. Organizacja koncertów oraz występów 
artystycznych  
10. Działalność dydaktyczna. 

 

        

157. 
Kórnicka Inicjatywa 

Mediacyjna 
02.01.2023 r. 

1. Propagowanie szeroko rozumianej idei 
mediacji oraz innych metod ugodowego 
rozwiązywania konfliktów w społeczeństwie, 
w tym wśród dzieci i młodzieży, seniorów, 
rodziców, cudzoziemców; 
2. Edukacja społeczeństwa w zakresie 
sprawiedliwości naprawczej i mediacji, 
profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania 
przemocy i agresji; 
3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 
postaw i działań związanych  
z przestrzeganiem i respektowaniem praw 
człowieka. 

ul. Grzybobranie 16, 
62-023 Borówiec 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Elizę 
Fiałkowską-Winter. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.12.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.21.2022 

Rzeczpospolita Polska 

1. Reprezentowanie swoich członków wobec 
władz i organów administracji państwowej, 
samorządu terytorialnego oraz organizacji  
i instytucji społecznych; 
2. Inicjowanie, popieranie i koordynowanie 
działalności mediatorów; 
3. Współdziałanie z władzami, instytucjami 
oraz organizacjami zainteresowanymi 
działalnością Stowarzyszenia; 
4. Udzielanie pomocy członkom 
Stowarzyszenia; 
5. Organizowanie i prowadzenie akcji 
charytatywnych, kulturalnych i społecznych; 
6. Realizacja projektów i powoływanie 
zespołów zadaniowych dla realizacji zadań 
regulaminowych. 

158. 
Komornicka Inicjatywa 

Mediacyjna 
03.01.2023 

1. Propagowanie szeroko rozumianej idei 
mediacji oraz innych metod ugodowego 
rozwiązywania konfliktów w społeczeństwie, 
w tym wśród dzieci i młodzieży, seniorów, 
rodziców, cudzoziemców; 
2. Edukacja społeczeństwa w zakresie 
sprawiedliwości naprawczej i mediacji, 
profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania 
przemocy i agresji; 
3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 
postaw i działań związanych  
z przestrzeganiem i respektowaniem praw 
człowieka. 

ul. Sadowa 18A, 
62-052 Komorniki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Katarzynę 
Radziejewską. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.12.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.22.2022 

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. Reprezentowanie swoich członków wobec 
władz i organów administracji państwowej, 
samorządu terytorialnego oraz organizacji  
i instytucji społecznych; 
2. Inicjowanie, popieranie i koordynowanie 
działalności mediatorów; 
3. Współdziałanie z władzami, instytucjami 
oraz organizacjami zainteresowanymi 
działalnością Stowarzyszenia; 
4. Udzielanie pomocy członkom 
Stowarzyszenia; 
5. Organizowanie i prowadzenie akcji 
charytatywnych, kulturalnych i społecznych; 

6. Realizacja projektów i powoływanie 
zespołów zadaniowych dla realizacji zadań 
regulaminowych. 

159. 
Klub Jeździecki Stajnie 

Łopuchowskie 
04.01.2023 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. 

Łopuchowo 3,  
62-095 Łopuchowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Dobrosława Bugajna-Bielecka - 

prezes 
Dobromir Bugajny - zastępca 

prezesa 
Ewa Bugajna - 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 
22.11.2022 r., 

uchwała nr 2/2022 
NIE    OP.512.20.2022 

Województwo Wielkopolskie 

1. Współpraca 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 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 
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. 

160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Klub 
Krótkofalowca 

12.01.2023 r. 

1) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze promowania, budowy  
i rozwoju struktur łączności kryzysowej, 
amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, 
amatorskiej służby radiokomunikacyjnej 
satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin; 
2) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności 
w zakresie zarządzania kryzysowego, 
radiokomunikacji kryzysowej, skutecznej 
komunikacji; 
3) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu oraz 

dyskryminacji osób z dysfunkcjami, lokalnych 
grup społecznych, wspólnot i mniejszości 
narodowych; 
4) Inicjowanie i promowanie dialogu 
społecznego oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; 
5) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze badań, edukacji, oświaty 
 i wychowania, upowszechniania wiedzy 
i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności, ochrony 
środowiska naturalnego, pomocy ofiarom 
klęsk żywiołowych i przestępstw; 
6) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności  
w tym niesienie pomocy humanitarnej ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą; 
7) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze ochrony dziedzictwa 
narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym 
rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury oraz tradycji; 
8) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze integracji regionalnej, 
międzyregionalnej, europejskiej i rozwijanie 
kontaktów oraz współpracy między 
społeczeństwami; 
9) Prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej w sferze promowania kultury 
fizycznej, ochrony zdrowia, turystyki w tym 
ochrony zasobów naturalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Boduszewo 47C,  
62-095 Boduszewo 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Karol Cichoński- Prezes 
Maciej Tatarkiewicz- 

Wiceprezes 
Tomasz Rymarczuk- Skarbnik 

 
Do dokonywania wszelkich 

czynności prawnych w imieniu 
Stowarzyszenia upoważnieni są 
wyłącznie członkowie Zarządu 

działający samodzielnie. 
Zaciąganie zobowiązań 

finansowych, których wysokość 
przekracza kwotę 1000 

(słownie: jeden tysiąc) złotych 
wymaga decyzji Zarządu 

podjętej w drodze uchwały. 
Czynności obejmujące sprawy 

majątkowe, w tym w 
szczególności zaciąganie 

zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia, wymagają 

oświadczenia złożonego przez 
członka zarządu samodzielnie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
09.01.2023 r., 

uchwała nr 2/2023 
NIE    OP.512.1.2023 

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) Skupianie w strukturach Stowarzyszenia 
osób fizycznych interesujących się różnymi 
aspektami amatorskiej łączności radiowej 
oraz kryzysowej; 
2) Organizowanie amatorskiej łączności 
kryzysowej podczas katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  
w kraju oraz za granicą; 
3) Współpraca w zakresie organizacji 
łączności kryzysowej podczas katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju oraz za granicą ze służbami właściwymi 
w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 

i zewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej; 
4) Informowanie ludności o zagrożeniach i 
anomaliach pogodowych; 
5) Opiniowanie, projektowanie i wykonywanie 
systemów łączności kryzysowej, rozwiązań 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 
6) Współdziałanie z Polskim Związkiem 
Krótkofalowców, organami władzy 
ustawodawczej, administracji rządowej  
i samorządu terytorialnego oraz innymi 
podmiotami, stowarzyszeniami, fundacjami; 
7) Prowadzenie badań diagnostycznych, 
nasłuchów, pomiarów zasięgów propagacji fal 
radiowych podczas anomalii atmosferycznych 
w tym podczas sytuacji kryzysowych; 
8) Pozyskiwanie i gromadzenie środków 
finansowych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej oraz innych funduszy, dotacji  
na cele regulaminowe; 
9) Organizowanie i wspieranie wszelkich form 
kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza 
młodzieży, mającego na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy w zakresie; 
a) komunikacji, 
b) radiokomunikacji, 
c) elektroniki, 
d) informatyki, 
e) techniki operatorskiej i sieciowej, 
f) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 
g) zarządzania kryzysowego i 
bezpieczeństwa państwa, 
h) ochrony ludności i wsparcia 
humanitarnego, 
i) ochrony środowiska i zasobów naturalnych, 
j) kultury fizycznej, ochrony zdrowia, 
k) ochrony dziedzictwa narodowego, dóbr 
kultury, 
l) ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. 
10) Organizowanie i udział w ćwiczeniach 
zgrywających amatorskiej łączności 
kryzysowej w ramach własnych struktur oraz 
ze służbami właściwymi w sprawach 
bezpieczeństwa wewnętrznego  
i zewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej; 
11) Prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród 
społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową w sprawach dotyczących 
celów Stowarzyszenia; 
12) Realizowanie zaleceń i rezolucji IARU 
dotyczących zasad funkcjonowania 
amatorskich radiostacji bezobsługowych  
oraz zasad wykorzystywania przydzielonych 
służbie amatorskiej zakresów częstotliwości. 



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. 

161. 
Stowarzyszenie 

Motogymkhana Poznań 
16.01.2023 r. 

1. Działanie na rzecz rozwoju sportu jakim 
jest motogymkhana - precyzyjna jazda 
motocyklem; 
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny 
bezpiecznej jazdy motocyklem  
w społeczeństwie; 
3. Promocja i wspieranie doskonalenia 
techniki jazdy wśród motocyklistów; 
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami zainteresowanymi 
doskonaleniem techniki jazdy motocyklowej. 

ul. Bazyliowa 15/2, 
62-064 Plewiska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Miłosz Bujakowski - Prezes 
Beata Anioła - Wiceprezes 

Maciej Norek - Skarbnik 
 

Stowarzyszenie reprezentuje, 
również w zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych, 
dwóch członków Zarządu -  

w tym Prezes, działając łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
21.03.2019 r., 

uchwała  
nr 2/2019; 

 

zmieniono 
11.04.2019 r., 

uchwała  
nr 1/2019; 

 
zmieniono 

01.01.2023 r., 
uchwała  

nr 1/01.2023 

NIE    

OP.512.2.2023;  
 

Poprzednio siedziba 
stowarzyszenia 

znajdowała się  
w Poznaniu  

a stowarzyszenie 
wpisane było do 

ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta 
Poznania. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie spotkań, treningów, 
zawodów sportowych, turniejów, wyjazdów 
treningowych, prelekcji, wystaw oraz innych 
imprez; 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej  
w formie niedochodowej; 
3. Współpracę z wszelkimi osobami  
i instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji  
w przypadku organizacji imprez masowych; 
5. Wspieranie działań zmierzających do 
popularyzowania doskonalenia techniki jazdy 
motocyklem; 
6. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 

 


