
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. 

Stowarzyszenie 
Pokrzywdzonych przez Polski 

Wymiar Sprawiedliwości  
i Przeciwko Przemocy 

30.05.2016 r. 

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

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

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tadeusza Paolo 
Sobolewskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.05.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE          OP.512.10.2016 

Rzeczpospolita Polska 

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

2. 
Inwestycje Dla Ulicy 

Wiatrakowej 
21.06.2016 r. 

Poprawa infrastruktury ulicy Wiatrakowej. 

ul. Wiatrakowa 42,  
62-006 Kobylnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Bartosza 
Sobczaka. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.06.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.12.2016 

ulica Wiatrakowa 

Koordynacja działań między gminą  
a mieszkańcami. 

3. 

ZIELONKA - Stowarzyszenie 
na Rzecz Optymalizacji 
Przebiegu Obwodnicy 

Aglomeracji Poznańskiej 

1) 12.07.2016 r. 
2) 25.08.2016 r. 
– zmiana  
3) 19.10.2017 r. 
- zmiana 
4) 19.09.2019 r. 
– zmiana 

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

ul. Poznańska 36, 
Kliny,  
62-004 Czerwonak 

 
 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Maciej Pałgan - prezes 
Magdalena Wdowicka - 

wiceprezes 
Sławomira Rybka - skarbnik 

Małgorzata Marek - sekretarz 
Ewa Krzysztofiak-Masztalerz - 

członek 
Zdzisław Bełka - członek 

 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na zewnątrz  

i działania w jego imieniu oraz 
do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictw i składania 
innych oświadczeń woli  
w prawach majątkowych 

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

Stowarzyszenia upoważnionego 
przez Zarząd 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.07.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
 

zmieniono 
03.08.2016 r., 

uchwała nr 3/2016 
 

zmieniono  
31.08.2017 r.  

uchwała nr 3/2017 
 

zmieniono 
23.04.2019 r., 

uchwała nr 3/2019 

NIE    OP.512.13.2016 

 
Rzeczpospolita Polska 
 
 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
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zwykłego 
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do 
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zwykłego 
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1. proponowanie optymalnego przebiegu 
północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji 
poznańskiej, z poszanowaniem zasobów 
mieszkaniowych zlokalizowanych wzdłuż 
planowanego studium korytarzowego, w tym 
w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka oraz zasobów przyrody Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Parku 
Krajobrazowego Promno, Rezerwatu przyrody 
Meteoryt Morasko oraz dolin rzek Cybiny  
i Głównej, zgodnie z zasadami planowania 
przestrzennego mającymi na celu zachowanie 

ładu przestrzennego oraz zrównoważony 
rozwój obszarów; 
2. organizowanie spotkań ze społecznościami 
lokalnymi, przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, władzami samorządowymi 
oraz z projektantem obwodnicy; 
3. przeprowadzanie akcji informacyjnych 
wśród społeczności lokalnych; 
4. promocja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka; 
5. współpraca z mediami szczebla lokalnego, 
regionalnego i krajowego w celu realizacji 
przyjętych zadań. 

4. MONS 

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

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

Góra 60, 62-007 Góra 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Joanna Frąckowiak-Sowińska – 
prezes 

Grzegorz Hoffmann – sekretarz 
Lidia Pudliszak – skarbnik 

Jarosław Sieczkowski – członek 
Jarosław Balcerek – członek 

 
Do składania oświadczeń woli  

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

prezes, skarbnik i jeden członek 
zarządu działający łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.08.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE 

uchwała nr 1/2017 z dnia 
30.06.2017 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 30.06.2017 r. 

Lidia Pudliszak  

OP.512.14.2016; 
 
 

W dniu 29.08.2017 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 
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Stowarzyszenie realizuje Cel I poprzez: 
- działanie na rzecz obiektów wartościowych 
pod względem przyrodniczym poprzez 
spowodowanie ich objęcia ochroną prawna 
lub inną formą opieki; 
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym; 
- udział w postępowaniach administracyjnych, 
a także sądowych dotyczących spraw 
związanych z integracją w środowisko 
naturalne; 
- występowanie do właściwych władz 
lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz 

sądów powszechnych i administracyjnych 
wszelkich instancji z wnioskami  
o zastosowanie środków prowadzących do 
usunięcia zaistniałego zagrożenia 
środowiska, zaniechania naruszenia 
środowiska, przywracania stanu 
poprzedniego lub naprawy wyrządzonych 
szkód; 
- składanie do organów administracji 
publicznej wniosków i zastrzeżeń do 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, innych 
aktów administracyjnych oraz do decyzji 
mających wpływ na środowisko; 
- opiniowanie przedsięwzięć z punktu 
widzenia ich zgodności z przepisami ochrony 
środowiska; 
- współpracę ze wszelkimi osobami, 
instytucjami i organizacjami o podobnych 
celach działania. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel II poprzez: 
- organizację cyklicznych spotkań 
mieszkańców; 
- budowanie świadomości wagi wzajemnych 
pozytywnych relacji w kontekście 
bezpieczeństwa posesji. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel III poprzez: 
- upowszechnianie sportu masowego,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży; 
- zabezpieczenie aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców starszego pokolenia; 
- wspieranie nowych form organizacyjnych 
rekreacji dla całych rodzin. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel IV poprzez: 
- promowanie zachowań mieszkańców 
prowadzących do utrzymywania w czystości 
swoich posesji; 
- dbałość o istniejące tereny zielone oraz 
akweny; 
- zieleń i kwiaty na skwerach, przy drogach  
i na placach publicznych. 
 
Stowarzyszenie realizuje Cel V poprzez: 
- podnoszenie świadomości obywatelskiej; 
- walka z wykluczeniem cyfrowym przez 
zwiększenie aktywności mieszkańców  
w zakresie technik multimedialnych; 
- działalność edukacyjna i kulturalna; 
- wspieranie współpracy z Radą Sołecką, 
Urzędem Gminy, Nadleśnictwem. 
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5. „Nasza wieś Śródka” 17.08.2016 r. 

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

i okolic. 

Śródka 7, 
63-006 Krerowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Jolantę Fludrę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.08.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.15.2016 

Powiat poznański 

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

6. 
Klub Turystyki Górskiej 

HAMILTONIAN 
23.09.2016 r. 

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

Ul. Krzywa 13,          
62-40 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykle jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Macieja 
Kubiaka 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
20.09.2016 r. 

uchwała nr 2/2016 
NIE    OP.512.17.2016 

Rzeczpospolita Polska 
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do 
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a. Organizacja turystyki kwalifikowanej - 
szczególnie górskiej. 
b. Kształtowanie  postaw szacunku dla 
środowiska naturalnego oaz zachowania w 
odpowiednim stanie infrastruktury w 
miejscach cennych przyrodniczo. 
c. Propagowanie turystyki ekologicznej - 
popularyzacja w środkach masowego 
przekazu wiedzy na temat rodzimej przyrody i 
jej ochrony oraz zrównoważonych form 
korzystania z niej. 
d. Działalność edukacyjna, informacyjna i 
kulturalno-oświatowa, prowadzona poprzez 

organizację spotkań, prelekcji, pokazów, 
kursów, a także publikacje, wykonywanie 
zdjęć, prac plastycznych i zamieszczanie 
informacji w internecie. 
e. Współdziałanie z szkołami i organizacjami 
społecznymi w zakresie krzewienia 
umiłowania ojczystego kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem gór. 
f. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie 
działalności naukowe. 
g. Prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i 
różnego typu obserwacji w celu 
dokumentowania stanu środowiska 
naturalnego i procesów w nim zachodzących. 
h. Współpraca z organizacjami i instytucjami, 
których cele są zbieżne z celami 
Stowarzyszenia, organizowanie zjazdów, 
konferencji, szkoleń, konkursów, wystaw, 
wycieczek, wypraw naukowych i innych 
przedsięwzięć. 
i. Współpraca z podmiotami samorządowymi 
oraz państwowymi przy tworzeniu i 
egzekwowaniu przepisów dotyczących 
ochrony przyrody i środowiska. 
j. Przedstawianie właściwym władzom i 
organom postulatów z zakresu turystyki i 
ochrony przyrody. 

7. „Pomarańczowi” 
1) 28.09.2016 r. 
2) 27.04.2020 r. 

– zmiana 

1. Reprezentowanie interesów mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego; 
2. Ochrona środowiska, w tym unikatowej 
przyrody Powiatu Poznańskiego; 
3. Działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gmin Powiatu Poznańskiego; 
4. Ochrona interesów mieszkańców gmin 
Powiatu Poznańskiego; 
5. Poprawa warunków życia i rozwoju 
mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego; 
6. Tworzenie płaszczyzny porozumienia, 
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
osobami, podmiotami i instytucjami 
działającymi na terenie gmin Powiatu 
Poznańskiego; 
7. Działania na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego; 
8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu; 
9. Wspieranie rozwoju hobby i pasji 
mieszkańców; 
10. Wspieranie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. 

ul. Karolewska 3a,  
62-080 Tarnowo 
Podgórne 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Agnieszkę 
Symborę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
20.09.2016 r. 
uchwała nr 

2/2016; 
 

zmieniono 
24.03.2020 r., 

uchwała nr 3/2020 

NIE    OP.512.18.2016 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów, happeningów oraz innych imprez; 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej  
w formie niedochodowej; 
3. Współpracę z wszystkimi osobami  
i instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji publicznej; 
5. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

8. 
Akademia Boksu Damiana 

Wrzesińskiego w Buku 
04.10.2016 r. 

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

ul. Poznańska 2 m.9, 
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Damiana 
Wrzesińskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.08.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE    OP.512.16.2016 

Rzeczpospolita Polska 

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

9. 
WIELKOPOLSKIE 
TOWARZYSTWO 

CYKLISTÓW 

1) 17.11.2016 r. 
2) 03.11.2020 r. 

– zmiana  
3) 02.06.2021 r. 

– wykreślono  
z ewidencji 

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

ul. Kasztanowa 13    
62-081 Przeźmierowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Romuald Szaj - prezes 
Ewa Klejniak - skarbnik 

 
Do składania oświadczeń woli  

w imieniu Stowarzyszenia 
uprawniony jest samodzielnie 

Prezes Zarządu; dla 
reprezentacji przez pozostałe 

osoby wymagane jest 
współdziałanie Prezesa 

Zarządu oraz Członka Zarządu 
bądź obu Członków Zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
21.10.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE 

Uchwała nr 1/2020 z dnia 
30.10.2020 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 30.10.2020 r. 

Romuald Szaj  

OP.512.19.2016; 
 

W dniu 26.05.2021 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 

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

10. Stowarzyszenie LUFA 

1) 15.12.2016 r. 
2) 14.07.2022 r. 

– zmiana 
3) 22.09.2022 r. 

– wykreślono  
z ewidencji 

 

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

ul. Gdyńska 25          
62-004 Czerwonak 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Dariusza 
Paprockiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
06.12.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE 

Uchwała nr 1/2022 z dnia 
06.06.2022 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 06.06.2022 r. 

Dariusz Paprocki  

OP.512.21.2016 
 

W dniu 21.09.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 

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



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

11. 
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Janikowie 

1) 09.01.2017 r. 
2) 08.07.2021 r. 

– wykreślono  
z ewidencji 

1) Działalność opiekuńcza, oświatowa, 
edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw 
społecznych, a także promocja zdrowia – 
wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. 
2) Współpraca i pomoc dla innych organizacji 
działających na wsi. 
3) Reprezentowanie interesów 
Stowarzyszenia wobec władzy 
samorządowej, rządowej oraz wobec innych 
organizacji. 
4) Wspomaganie członków w działalności 
kulturalnej i społecznej. 
5) Wspieranie lokalnych inicjatyw 

gospodarczych, kulturalnych, społecznych 
oraz zdrowotnych. 
6) Obrona praw, reprezentowanie interesów  
i działanie na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej kobiet-szczególnie 
wiejskich i ich rodzin. 
7) Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych 
działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet 
wiejskich, udzielanie pomocy kobietom  
w trudnych sytuacjach życiowych jak 
nieszczęśliwy wypadek, choroba, śmierć 
osoby najbliższej. 
8) Prowadzenie wśród kobiet wiejskich 
działalności społeczno-wychowawczej, 
oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy 
warunków socjalno-bytowych rodzin 
wiejskich, upowszechniania postępu  
w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz 
poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki 
społecznej mieszkańców wsi. 
9) Organizowanie i prowadzenie działalności 
zmierzającej do ułatwienia prowadzenia 
gospodarstwa domowego, upowszechnianie 
postępu w wiejskim gospodarstwie domowym. 
10) Współpraca z innymi organizacjami  
o podobnym profilu działania w kraju  
i zagranicą. 

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

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Renata Rumińska - 
przewodnicząca 
Janina Tondel – 

wiceprzewodnicząca 
Alicja Buśko – sekretarz 

Wiesława Garasz – skarbnik 
 
 

Wszystkie zobowiązania 
finansowe i majątkowe 

wymagają podpisu trzech 
członków zarządu, w tym 

przewodniczącej lub 
wiceprzewodniczącej oraz 

skarbnik obligatoryjnie. 

Komisja Rewizyjna: 
Teresa Wąsiak – 
przewodnicząca 

Wiesława Krugiołka 
– członek 

Czesława Knypińska 
– członek 

 

uchwalono 
05.11.2016 r., 

uchwała nr 1/2016 
NIE 

Uchwała nr 1/2021 z dnia 
04.06.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane z 
dniem 04.06.2021 r. 

Renata Rumińska  

OP.512.20.2016; 
 

W dniu 07.07.2021 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 
Rzeczpospolita Polska 

1) Reprezentuje potrzeby oraz broni 
zawodowych i społecznych interesów kobiet 
wiejskich i ich rodzin przedkładając organom 
administracji państwowej i samorządowej, 
państwowym i społecznym jednostkom 
organizacyjnym oraz innym organizacjom 
powołanym do wykonania zadań na rzecz 
rolnictwa i mieszkańców wsi swoje 
stanowisko w postaci opinii, wniosków  
i żądań dotyczących problemów społeczno-
gospodarczych, socjalno-bytowych  
i kulturalnych wsi. 
2) Uczestniczy w konsultacji, opiniowaniu lub 
opracowywaniu programów oraz projektów 
aktów prawnych dotyczących spraw rodziny 
wiejskiej, warunków ich życia i pracy. 
3) Uczestniczy w opracowywaniu planów 
społeczno-gospodarczych w części 
dotyczącej rolnictwa i wsi. 
4) Bierze udział w negocjacjach oraz  
w ciałach doradczo-konsultacyjnych przy 
organach administracji i władzy państwowej 
w sprawach dotyczących kobiet wiejskich  
i ich rodzin. 
5) Występuje do władz i instytucji oraz 
współdziała i organizuje działalność na rzecz 
polepszenia warunków życia, rozwoju, 
wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci 
i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie 
rozwoju i usprawnienia działalności szkoły  
i pracy pozaszkolnej z młodzieżą. 
6) Prowadzi aktywizację zawodową kobiet 
wiejskich na rzecz rozwoju produkcji rolnej 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

poprzez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych jak kursy oświatowe, odczyty, 
pogadanki, szkolenia, pokazy, kursy, 
wycieczki i wystawy. 
7) Uczestniczy w rozwijaniu  
i unowocześnianiu produkcji rolniczej  
w gospodarstwach indywidualnych oraz 
działa na rzecz ulżenia i pomocy 
producentkom w wykonywaniu ich 
obowiązków zawodowych. Rozwija 
różnorodne formy współdziałania 
produkcyjnego oraz pomocy sąsiedzkiej. 
8) Występuje z wnioskami i działa na rzecz 

upowszechniania racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstwa domowego  
i żywienia rodzin, doskonalenia 
funkcjonowania placówek handlowych  
i usługowych. 
9) Występuje i współdziała w sprawach 
poprawy warunków ochrony zdrowia 
mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza matki  
i dziecka, podnoszenia kultury zdrowotnej 
środowiska wiejskiego oraz stanu 
higieniczno-sanitarnego i wyglądu 
estetycznego wsi. 
10) Inicjuje i podejmuje działania na rzecz 
zabezpieczenia socjalnego wsi oraz 
współuczestniczy w rozpoznawaniu  
i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych, 
chorych, niepełnosprawnych, a także rodzin 
wielodzietnych, niepełnych i znajdujących się 
w najtrudniejszych warunkach życiowych. 
11) Podejmuje działania w zakresie 
zwiększenia udziału rolników i członków ich 
rodzin w lecznictwie uzdrowiskowym. 
12) Inicjuje i współdziała w rozwoju  
i upowszechnianiu kultury na wsi,  
w zwiększaniu uczestnictwa ludności 
wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu 
folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. 
13) Współdziała w rozwijaniu aktywności 
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej 
mieszkańców wsi. 
14) Inicjuje i podejmuje działania służące 
przywracaniu i utrwalaniu spokoju 
społecznego, ładu i porządku oraz 
podnoszeniu kultury życia na wsi. 
15) Wnosi sprzeciw w stosunku do 
stanowiska bądź decyzji organów 
administracji państwowej bądź jednostek 
organizacyjnych i organizacji, jeśli zawarte  
w nich rozstrzygnięcia dotyczące spraw 
kobiet wiejskich i ich rodzin są niezgodne  
z przepisami prawa lub niesłuszne z punktu 
widzenia zasad sprawiedliwości społecznej. 
16) Prowadzi zespołową formę organizacji 
wypożyczalni zestawów stołowych i innego 
sprzętu nowoczesnego w gospodarstwie 
domowym czy rolnym. 
17) Prowadzi działalność socjalną, w tym  
w szczególności: 
a. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju 
kursy, pokazy i degustacje potraw, 
b. Udziela pomocy kobietom w trudnych 
sytuacjach życiowych jak nieszczęśliwy 
wypadek, choroba, śmierć osoby najbliższej, 
c. Organizuje szkolenia i konferencji 
dotyczące zagadnień procesów starzenia się 
ludzi, zasad zdrowego odżywiania oraz 
imprezy czy spotkania krajowe i zagraniczne, 
d. Organizuje pokazy racjonalnego żywienia 
rodziny, przetwórstwa, przechowalni 
ziemiopłodów, urządzania wnętrz mieszkań  
i estetyki ubioru, 
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zwykłego 
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zwykłego 
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e. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia 
zmierzające do podwyższenia poziomu życia 
społeczeństwa wiejskiego. 
18) Prowadzi działalność kulturalną, w tym  
w szczególności: 
a. Propaguje kulturę wiejską i lokalne tradycje 
(rękodzieło artystyczne, obrzędy ludowe, 
dożynki, itp.), 
b. Organizuje imprezy artystyczne, kulturalne 
i rozrywkowe, z których dochód 
przeznaczony jest na realizację statutowych 
celów, 
c. Współpracuje z innymi organizacjami  

o podobnym profilu działania w kraju  
i zagranicą. 
19) Prowadzenie innych działań sprzyjających 
rozwojowi regulaminowych celów 
Stowarzyszenia. 
20) Współpraca z organizacjami politycznymi, 
młodzieżowymi, spółdzielczymi, samorządem 
terytorialnym w sprawach służących wsi  
i rolnictwu. 
 

12. KOSTKA 

1) 09.01.2017 r. 
2) 16.12.2021 r. 

– zmiana  
3) 04.05.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

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

ul. Prusa 3a, 
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Karolinę 
Czajkę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.12.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
NIE 

uchwała nr 2/2021 z dnia 
05.12.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 05.12.2021 r. 

Karolina Czajka  

OP.512.22.2016 
 

W dniu 29.04.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

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 
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a) organizowanie cyklicznych spotkań 
miłośników gier planszowych; 
b) organizowanie turniejów i konwentów 
miłośników gier planszowych oraz innych 
imprez kulturalnych; 
c) organizowanie i prowadzenie spotkań 
popularyzacyjno-edukacyjnych  
w przedszkolach, szkołach, domach kultury 
oraz podobnych instytucjach; 
d) współpracę z instytucjami i urzędami 
zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą  
i innymi sprawami związanymi z rozwojem 
dzieci i młodzieży, zarówno na szczeblu 

krajowym jak i samorządowym; 
e) pozyskiwanie środków finansowych  
i rzeczowych dla realizacji celów 
stowarzyszenia; 
f) współdziałanie z innymi organizacjami  
o podobnym profilu działalności; 
g) prowadzenie innych działań sprzyjających 
realizacji celów statutowych; 
h) uczestniczenie członków stowarzyszenia  
w pokazach oraz imprezach krajowych  
i zagranicznych propagujących gry 
planszowe; 
i) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie 
materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
dotyczących m.in. gier planszowych. 

13. 
Poznańskie Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów Broni 
„MARGOLIN” 

10.01.2017 r. 

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

ul. Wrzesińska 122, 
Jasin, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Damiana 
Spychałę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.01.2017 r., 

uchwała nr 3/2017 
NIE    OP.512.1.2017 

Rzeczpospolita Polska 

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

14. A la teatr 01.03.2017 r. 

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

Bolesławiec 31,  
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Agnieszkę 
Grygiel. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.02.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.2.2017 

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

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

- zmiana 

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

ul. Sosnowa 4,  
62-090 Kiekrz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Magdalenę 
Sawińską. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
15.06.2012 r., 

uchwała nr 
2/2012; 

 
zmieniono 

24.02.2017 r., 
uchwała nr 

4/2017; 
 

zmieniono 
14.08.2017 r. 
uchwała nr  

6/2017 

NIE    OP.512.20.2015 

Rzeczpospolita Polska 

1. prowadzenie edukacji ekologicznej w 
formie wykładów, prelekcji, prezentacji, 
seminarium, warsztatów, publikacji i innych, 
2. bezpośrednie działanie na rzecz ochrony 
zasobów przyrody i środowiska, 
3. występowanie w interesie społeczności 
lokalnych w przypadku lokalizacji inwestycji 
mogących oddziaływać na zdrowie i życie 
człowieka, środowisko i przyrodę, 
4. występowanie do organów administracji 
samorządowej i rządowej oraz innych z 
uwagami i propozycjami zmian odnośnie 
postępowań dotyczących inwestycji 
negatywnie oddziaływujących na zdrowie i 
życie człowieka, środowisko i przyrodę, 
5. występowanie do kompetentnych organów 
z uwagami i propozycjami zmian postępowań 
planistycznych dotyczących ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska i 
przyrody, 
6. udział w postępowaniach 
administracyjnych, sądowych i sądowo- 
administracyjnych w celu ochrony środowiska, 
środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia 
człowieka i środowiska kulturowego, 
7. występowanie do właściwych organów 
administracji i nadzoru z wnioskami o 
zastosowanie środków zmierzających do 
usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska 
lub przywrócenia jego stanu, 
8. podejmowanie wszelkich innych działań 
zmierzających do realizacji celów 
regulaminowych. 
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16. Rokietnica Wokół Nas 
1) 17.03.2017 r. 
2) 15.03.2019 r. 

– zmiany  

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

i organizacjami proekologicznymi na terenie 
kraju i zagranicą. 

ul. Obornicka 18A,  
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Emilię Michtę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.03.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.5.2017 

Rzeczpospolita Polska 

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

17. 

Stowarzyszenie Zwykłe 
Mieszkańców Zamieszkałych 

Przy Ulicy Rabowickiej  
i Kaczeńcowej w Jasinie 

22.03.2017 r. 

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

ul. Rabowicka 70, 
Jasin,  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tadeusza 
Januchowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.03.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.3.2017 

Rzeczpospolita Polska 
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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 
społecznie nieodpłatnie, następującymi 
działaniami i środkami, w szczególności: 
1. inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz 
akcji obywatelskich w celu aktywnego 
uczestnictwa mieszkańców w życiu 
publicznym. 
2. działalność wspierającą prawa i ochronę 
praw mieszkańców gminy Swarzędz i gmin 
sąsiednich. 
3. propagowanie idei ekologicznych i prawa 
ochrony przyrody w życiu społeczności 
lokalnej. 

4. opracowywanie i wyrażanie stanowisk  
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
gminy Swarzędz, w szczególności w procesie 
prawa miejscowego przez władze 
samorządowe. 

18. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerzy z Lusówka 

1) 29.03.2017 r. 
2) 19.02.2018 r. 
 - zmiana 
3) 08.10.2018 r. 
- zmiana 
4) 15.12.2020 r. 
– zmiana 
5) 22.09.2021 r. 
– zmiana  
6) 21.09.2022 r. 
– zmiana 

1. Propagowanie idei i metody harcerskiej; 
2. Wspieranie moralne, organizacyjne  
i finansowe drużyn, zastępów i gromad 
harcerskich, zuchowych i wędrowniczych 
ZHR z Lusówka; 
3. Organizacja czasu wolnego dla harcerzy  
i ich rodzin, członków Stowarzyszenia oraz 
społeczności lokalnej. 

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

Stowarzyszenie zwykle jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Marek Koszuta - 
Przewodniczący 

Maciej Tomicki - Zastępca 
Przewodniczącego 

Ewelina Nowicka - Sekretarz 
Magdalena Uchman - Skarbnik 

 
W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych  
i wszelkich decyzjach 

finansowych, Stowarzyszenie 
reprezentuje 2 członków 

Zarządu (w tej liczbie 
Przewodniczący 

Stowarzyszenia) lub trzech 
dowolnych członków Zarządu 

działając łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
21.03.2017 r., 

uchwała  
nr 2/2017; 

 
zmieniono 

19.09.2018 r., 
uchwała  

nr 3/2018; 
 

zmieniono 
07.10.2020 r., 

uchwała  
nr 1/2020; 

 
zmieniono 

30.08.2021 r., 
uchwała nr 1/2021 

NIE    OP.512.6.2017 

Rzeczpospolita Polska 

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



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

19. Nasze Puszczykowo 
1) 19.05.2017 r. 
2) 03.02.2021 r. 

– zmiana  

1. Prowadzenie działań na rzecz zachowania 
unikalnego charakteru Puszczykowa i okolic; 
2. Ochrona wartości kulturowych, 
zabytkowych, urbanistycznych  
i przyrodniczych miasta Puszczykowa, w tym 
działalność na rzecz zachowania i 
upowszechniania dziedzictwa kulturowego 
oraz aktywna ochrona materialnych  
i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym 
wsparcie i prowadzenie prac 
konserwatorskich; 
3. Działanie na rzecz zachowania 
bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa  

i okolic; 
4. Prowadzenie działań zmierzających do 
tworzenia przyjaznej dla społeczności lokalnej 
Puszczykowa infrastruktury drogowej  
i rozwiązań architektonicznych zarówno 
znajdujących się w granicach miasta jak  
i terenach z nim sąsiadujących; 
5. Prowadzenie działań mających na celu 
wzrost świadomości mieszkańców 
Puszczykowa w zakresie wartości 
historycznej, przyrodniczej, ekologicznej  
i kulturowej miasta; 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
związanej z ochroną dziedzictwa 
przyrodniczego i świadomością ekologiczną; 
7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; 
8. Promocja i organizacja wolontariatu. 

ul. C. Ratajskiego 18 
62-040 Puszczykowo 

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

 
Składanie oświadczeń woli  
w imieniu stowarzyszenia, 

zaciąganie zobowiązań  
i zobowiązań majątkowych 

następuje w obecności 
przynajmniej dwóch członków 

zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
Anna Sokolnicka-

Elzanowska - 
przewodnicząca 

Katarzyna 
Jusypenko - 

wiceprzewodnicząca 

uchwalono 
16.05.2017 r., 

uchwała  
nr 2/2017; 

 
zmieniono 

18.01.2021 r., 
uchwała  

nr 2/2021. 

NIE    OP.512.7.2017 

Rzeczpospolita Polska 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Występowanie do właściwych władz, 
instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi 
Puszczykowa i okolic; 
2. Wyrażanie stanowiska oraz udział  
w analizowaniu sytuacji i problemów miasta 
Puszczykowa; 
3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie 
działań oraz projektów, inicjatyw badawczych, 
artystycznych i edukacyjnych zmierzających 
do ochrony unikalnego charakteru 
Puszczykowa i okolic; 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjno-szkoleniowej ze szczególnym 

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

20. „Przyjazny Las” 

1) 06.06.2017 r. 
2) 19.03.2018 r. 

– zmiana  
3) 15.09.2022 r. 

– zmiana 

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

al. 3 Maja 21,  
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Mieczysław Walkowiak - prezes 
Maria Głowacka - skarbnik 

Elżbieta Wicentowicz - członek 
 

Do zaciągania zobowiązań,  
w tym również w sprawach 

majątkowych upoważniony jest 
prezes działający łącznie  

z innym członkiem zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.02.2014 r., 

uchwała nr 
1/2014; 

 
 

zmieniono 
10.04.2017 r., 

uchwała nr 
1/2017. 

NIE    OP.512.11.2016 

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



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Współdziałanie i współpracę  
z organizacjami i instytucjami działającymi na 
rzecz ochrony środowiska, 
2. Współpracę ze środowiskiem lokalnym 
mającą na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw, i działań na rzecz ochrony 
środowiska,  
3. Publiczne wyrażanie swojego stanowiska  
w sprawach związanych z turystyką rekreacją 
i wypoczynkiem, 
4. Prowadzenie działalności integracyjnej 
poprzez aktywność turystyczną i rekreacyjną 
wśród członków stowarzyszenia, 

5. Podejmowanie innych działań 
pozwalających realizować cele 
stowarzyszenia, 
6. Prace społeczno-użyteczne. 

 
21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mosińskie Spoty 
Samochodowe 

1) 23.06.2017 r. 
2) 11.01.2021 r. 

– zmiana 

1. Promowanie bezpiecznej jazdy wśród 
kierowców; 
2. Inspirowanie, wspomaganie i promowanie 
myśli technicznej, w szczególności polskiej  
w motoryzacji; 
3. Promocja miasta Mosina i województwa 
wielkopolskiego. 
4. Rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych 
członków Stowarzyszenia; 
5. Promowanie pojazdów zabytkowych jako 
elementów kultury, historii i dziedzictwa 
narodowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Kwiatowa 13         
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Przemysław Raźny - Prezes 

Elena Cieleńska-Raźny - 
Wiceprezes 

Łukasz Lambui – Skarbnik 
 

Do składania w imieniu 
Stowarzyszenia oświadczeń 

woli i podpisywania 
dokumentów upoważnieni są 

Prezes wraz z jednym z 
członków Zarządu, działający 

łącznie. 

Komisja rewizyjna: 
Damian 

Adamkiewicz - 
Przewodniczący 
Konrad Bilski - 

Sekretarz 

uchwalono 
08.04.2016 r., 

uchwała nr 2/2016 
zmieniono 

04.06.2017 r., 
uchwała nr 1/2017 

NIE    OP.512.6.2016 

Rzeczpospolita Polska 

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



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

 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kórnicko-Bnińskie 

Towarzystwo Kulturalne 

1) 03.08.2017 r. 
2) 14.02.2022 r. 

– zmiana  

Towarzystwo jest dobrowolnym, 
samorządnym zrzeszeniem mającym na celu: 
1. Rozbudzenie w społeczeństwie 
zamiłowania do historii Ziemi Kórnicko-
Bnińskiej i przywrócenie nazwy Bnina 
równorzędnej Kornikowi (Kórnik-Bnin), 
2. rozwijanie i pogłębianie miłośnictwa do 
zabytków materialnych ze szczególnym 
uwzględnieniem druków, książek, grafik  
i obrazów dawnych i współczesnych 
związanych z Ziemią Kórnicko-Bnińską, 
3. prowadzenie działań mających na celu 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

4. sprawowanie opieki nad zabytkami na 
terenie gminy Kórnik, 
5. prowadzenie działań na rzecz Kórnicko-
Bnińskiej Izby Pamiątek Regionalnych, 
6. troskę o podnoszenie ładu 
architektonicznego i krajobrazowego na 
terenie gminy Kórnik, 
7. udział we współpracy z miastami 
partnerskimi gminy Kórnik, 
8. utrzymywanie stosunków i rozwijanie 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami o podobnym charakterze, 
9. integrację środowiska turystycznego gminy 
Kórnik, 
10. zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
gminy Kórnik poprzez: 
a) wspieranie i propagowanie kultury i sztuki 
lokalnej, w tym folklorystycznej, 
b) ochronę dóbr kultury i tradycji, 
c) działania na rzecz poprawy środowiska 
naturalnego i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
11. prowadzenie akcji promocyjnych  
w zakresie turystyki, 
12. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju 
systemu informacji turystycznej oraz miejskiej, 
13. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju 
turystyki oraz wspomaganie ich realizacji, 
14. propagowanie i wspieranie krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
15. promocję lokalnych produktów i atrakcji 
turystycznych, 
16. współpracę z Urzędem Miasta i Gminy 
Kórnik na płaszczyźnie promocji turystyki oraz 
edukacji, 
17. prowadzenie działań na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu grup i osób  
w szczególności osób niepełnosprawnych, 
18. podejmowanie działań w sprawach 
istotnych dla dobra mieszkańców gminy 
Kórnik, 
19. prowadzenie działań na rzecz seniorów  
z terenu gminy Kórnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Rynek 1,  
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Kazimierz Krawiarz - prezes 

Marek Kaczmarek - wiceprezes 
Paweł Wójkiewicz – skarbnik 

 
Do zaciągania zobowiązań  
w tym również w sprawach 

majątkowych upoważniony jest 
jednoosobowo prezes. 

Komisja Rewizyjna: 
Stefan 

Wojciechowski - 
przewodniczący 

Elżbieta Bartkowiak 
- członek 

Sylwester Litkowski - 
członek 

uchwalono 
17.07.2017 r., 

uchwała nr 3/2017 
zmieniono 

31.07.2017 r., 
uchwała nr 9/2017 

NIE    OP.512.8.2017 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Kórnik i Województwa 
Wielkopolskiego 

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



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

23. „Wspólna Sprawa” 14.08.2017 r. 

1. Działanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, w szczególności ochrona przed 
oddziaływaniami prowadzącymi do 
zanieczyszczenia ziemi, wody, powietrza lub 
stanowiącymi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, 
2. Wspomaganie rozwoju wspólnoty  
i społeczności lokalnej - aktywizowanie  
i integrowanie środowiska lokalnego, 
3. Organizowanie i prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju infrastruktury wsi, 
4. Pozyskiwanie środków finansowych na 
projekty sprzyjające rozwojowi i integracji wsi, 

5. Wspieranie rozwoju kulturalnego  
i oświatowego, 
6. Dbanie o zrównoważony rozwój  
i zagospodarowanie terenu zgodne  
z interesami mieszkańców. ul. Nad Stawem 5, 

Batorowo, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Natalia Wudarska - prezes 
Ewa Urbaniak - wiceprezes 

Katarzyna Opaska - skarbnik 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.08.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.9.2017 

Rzeczpospolita Polska, w tym  
w szczególności teren Batorowa i okalających 
wsi. 

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

24. „Lepszy Swarzędz” 16.08.2017 r. 

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

ul. Rynek 13/2,  
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Witolda 
Garstkę. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
09.08.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.10.2017 

Powiat Poznański 

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



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. 

25. 
 

Stowarzyszenie Miłośników 
Gier Planszowych Kości 

1) 10.10.2017 r. 
2) 04.02.2019 r. 

– zmiany  
3) 07.03.2022 r. 

– zmiany 

1. Propagowanie i szerzenie spędzania czasu 
wolnego przy grach planszowych; 
2. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych podczas grania w gry planszowe; 
3. Organizowanie zajęć wspierających 
integracje dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
4. Prowadzenie działalności popularyzującej 
współczesne gry planszowe; 
5. Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
6. Organizowanie zajęć wspierających 
integrację między pokoleniową; 

7. Wspomaganie rozwoju wspólnot  
i społeczności lokalnych poprzez sport  
i rekreację; 
8. Uczestniczenie w rozwoju  
i upowszechnianiu kultury fizycznej, 
masowego odpoczynku rekreacyjnego,  
a także rekreacji ruchowej i profilaktyki 
zdrowotnej wśród społeczeństwa niezależnie 
od wieku, płci i statusu materialnego ze 
szczególnym uwzględnieniem gry Mólkky.  

ul. 3 Maja 27,                 
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tomasza 
Skorackiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
08.10.2017 r. 

uchwała  
nr 2/2017; 
zmieniono 

04.01.2019 r., 
uchwała  

nr 1/2019; 
zmieniono 

03.01.2022 r., 
uchwała  

nr 1/2022. 

NIE    OP.512.12.2017 
Rzeczpospolita Polska 

1. Działalność charytatywna; 
2. Organizacja turniejów i spotkań 
planszowych; 
3. Organizowanie i wspieranie wydarzeń  
o charakterze edukacyjnym, kulturowym  
i społecznym; 
4. Działalność związana z promocją imprez 
sportowych; 
5. Propagowanie i organizowanie aktywności 
związanej z grą Mólkky; 
6. Organizowanie i prowadzenie w sposób 
bezpośredni lub pośredni zawodów 
regionalnych, krajowych, pucharowych, 
treningowych, popularyzatorskich i innych 
zgodnie z ustalonym systemem 
współzawodnictwa sportowego; 
7. Organizowanie zlotów, festynów, lig, 
turniejów, konkursów, spartakiad i innych 
imprez sportowo-rekreacyjnych; 
8. Organizacja działań na rzecz dzieci  
i młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
emerytów i rencistów. 

26. 
 

Stowarzyszenie 4 HUMAN 
 

 
1) 27.10.2017 r. 
2) 08.02.2018 r. 

– zmiana;  

Celem Stowarzyszenia jest działalność na 
rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego i sportowego miast, gmin i wsi. 

 
ul. Szarotkowa 189 
Skórzewo,                 
60-185 Poznań 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Paweł Bączyk - prezes 
Barbara Bączyk- wiceprezes 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.10.2017 r., 

uchwała nr  
2/2017 r.; 

NIE 

uchwała nr 1/2022 z dnia 
28.12.2022 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Paweł Bączyk  

 
OP.512.13.2017 

 
 Rzeczpospolita Polska 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

3) 13.06.2018 r. 
– zmiana 

regulaminu 
4) 02.03.2023 r. 

- wykreślenie  
z ewidencji 

Cele będą realizowane poprzez: 
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
- wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, 
- udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa, 
- działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
- działalność charytatywna, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
- działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, 
- działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców, 
- ochronę i promocję zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, 
- ochronę i promocję zdrowia dotyczącego 
przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy  
w rodzinie, 
- działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
- promocję zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
- działalność na rzecz równych praw kobiet 
 i mężczyzn, 
- działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, 
- działalność wspomagającą rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, 
- wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, 
- turystykę i krajoznawstwo, 
- porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, 
- ratownictwo i ochrona ludności, 
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą, 
- działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, 
- pomoc Polonii i Polakom za granicą, 
- działalność na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych, 
- promocję Rzeczpospolitej Polskiej za 
granicą, 
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, 
- rewitalizację, 
- działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-
32. 

 
Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania 
innych oświadczeń woli w 
szczególności w sprawach 

majątkowych wymagany jest 
podpis jednego z członków 

Zarządu, Prezesa lub 
Wiceprezesa. 

 zmieniono  
05.02.2018 r. 
uchwała nr 

1/2018; 
zmieniono 

30.05.2018 r., 
uchwała nr  
2/2018 r. 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 28.12.2022 r. 

 
 

W dniu 28.02.2023 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

27. 
MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA 

WĘDKARSKA BUK 
09.11.2017 r. 

1. Aktywne uczestnictwo w ochronie 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
Polski; 
2. Kształtowania etyki wędkarskiej; 
3. Ochrona interesów członków 
stowarzyszenia; 
4. Propagowanie czynnej rekreacji, zdrowego 
stylu życia w harmonii z rodziną, 
społeczeństwem i otaczającą przyrodą; 
5. Upowszechnianie kultury fizycznej, 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci  
i młodzieży; 
6. Działanie w celu restytucji zanikających 

gatunków ryb i ptactwa wodnego; 
7. Ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa; 
8. Czynny udział w kulturalnym, 
gospodarczym i społecznym rozwoju gminy  
i powiatu; 
9. Stowarzyszenie będzie współpracowało  
z jednostkami samorządu terytorialnego  
i innymi organizacjami w zakresie ochrony 
wód i środowiska; 
10. Popularyzowanie idei wędkarstwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy 
oświatowo - wychowawczej w tym zakresie. 

ul. Dobieżyńska 27, 
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Remigiusz Maciejewski - 
przewodniczący 

Sławomir Jaroch -  
vice przewodniczący 

Przemysław Andraszyk - 
sekretarz 

Maciej Morkowski - skarbnik 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
29.10.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.15.2017 

Rzeczpospolita Polska 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Wdrażanie w życie własnych projektów  
i programów; 
2. Nawiązywanie współpracy z podmiotami  
w kraju i za granicą; 
3. Współpracę z instytucjami naukowymi, 
muzealnymi, bibliotekami, parkami 
narodowymi i krajobrazowymi, 
nadleśnictwami i innymi organami 
administracji leśnej; 
4. Współpracę z organami administracji 
publicznej i organami samorządowymi; 
5. Współpracę ze stowarzyszeniami, 
fundacjami i organizacjami o takich samych 

lub podobnych celach; 
6. Udzielanie wsparcia szkołom  
i organizacjom młodzieżowym w krzewieniu 
wiedzy sportowej, przyrodniczej, 
geograficznej i historycznej; 
7. Podejmowanie działań na rzecz integracji 
europejskiej w zakresie działalności 
statutowej Stowarzyszenia;  
8. Organizację wypoczynku, czynnej rekreacji 
dla członków i zwolenników Stowarzyszenia; 
9. Organizowanie konferencji, sesji, zjazdów, 
wystaw, festiwali, konkursów, szkoleń, 
imprez, spotkań poświęconych zagadnieniom 
związanym z, wędkarstwem, rozwojem, 
historią i promocją regionu i najbliższych 
okolic; 
10. Organizowanie programów 
stypendialnych oraz wspieranie 
organizacyjne, rzeczowe i finansowe 
projektów; 
11. Współdziałanie z instytucjami  
i organizacjami społecznymi w zakresie 
ochrony rzek, jezior, przyrody, ekosystemów 
wodnych, zwalczania szkód w środowisku 
wodnym; 
12. Ochronę wód i środowiska naturalnego 
przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem  
i innymi szkodami we współpracy z 
Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi 
organami zajmującymi się ochroną wód  
i środowiska naturalnego; 
13. Upowszechnianie postaw pro 
ekologicznych wśród lokalnych wspólnot  
i społeczności; 
14. Podejmowanie innych przedsięwzięć 
zgodnych z prawem w ramach statutowej 
działalności jakie okażą się celowe dla 
ochrony przyrody i rozwoju wędkarstwa; 
15. Prowadzenie działalności gospodarczej 
jedynie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych, z której dochód w całości 
przeznacza się na działalność statutową 
Stowarzyszenia. 

28. 

 
Stowarzyszenie SAMI SWOI 
Niepełnosprawni w Mosinie 

 

1) 09.11.2017 r. 
2) 16.04.2021 r. 

– wykreślono  
z ewidencji 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest 
wszechstronna pomoc osobom ze sprzężoną 
niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

 
 
ul. Morelowa 23           
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Violetta Bartnikowska - prezes 

Ewa Szcześniak-Młody - 

Komisja Rewizyjna: 
Monika Kujawska - 

członek 
Małgorzata 

uchwalono 
20.10.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE 

Uchwała nr 1 z dnia 30.11.2020 r. 
o przekształceniu stowarzyszenia 

zwykłego w stowarzyszenie 
rejestrowe.  

  

OP.512.14.2017; 
 

Stowarzyszenie 
przekształcone  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. Utworzenie i prowadzenie specjalistycznej 
świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej, która 
zapewni podopiecznym Stowarzyszenia 
aktywne zajęcia w czasie wolnym. 
2. Ochrona zdrowia, leczenie, rehabilitacja 
podopiecznych. 
3. Rehabilitacja społeczna podopiecznych, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
4. Zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń 
związanych z istniejącymi 
niepełnosprawnościami. 
5. Pełnienie funkcji opiekuńczych. 
6. Promowanie i upowszechnianie kultury 

fizycznej osób niepełnosprawnych. 
7. Wspieranie i promowanie twórczości osób 
niepełnosprawnych. 
8. Prowadzenie działań wspierających 
rodziców/opiekunów oraz edukacyjne  
i szkoleniowe wspieranie rodziców. 
9. Kształtowanie świadomości społecznej, 
opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na 
temat specyficznej sytuacji osobistej  
i społecznej dorosłych osób ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. 
10. Organizowanie zajęć z hipoterapii, 
dogoterapii, hydroterapii i innych. 
11. Organizowanie wolontariatu. 
12. Organizowanie pomocy materialnej dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
13. Prowadzenie działalności informacyjnej  
i propagandowej. 
14. Organizowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, 
wypoczynkowych. 
15. Pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na 
działalność Stowarzyszenia (konkursy, 
projekty, granty i inne). 
16. Integracja osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem. 
17. Współpraca z organami pozarządowymi, 
państwowymi, placówkami oświatowymi. 
18. Organizacja zbiórek publicznych. 
19. Organizowanie szkoleń, warsztatów, 
konferencji. 
20. Propagowanie i organizowanie nowych 
form kształcenia i rewalidacji osób ze 
sprzężoną niepełnosprawnością. 

wiceprezes 
Hanna Chmielarz - skarbnik 

Sylwia Bartnikowska - sekretarz 
 

1. Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie 
spośród: prezesa 

Stowarzyszenia, wiceprezesa, 
skarbnika, sekretarza. 

2. Dwie spośród osób 
wymienionych w punkcie  

1 mogą pisemnie upoważnić lub 
udzielić pełnomocnictwa innej 
osobie do podpisywania ww. 

dokumentacji w ściśle 
określonym zakresie. 

Andrzejewska - 
członek 

Hanna Gołąb- 
członek 

 
Wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 23.03.2021 r. - 
pod nr 889632 (postanowienie 

sygn. PO.IX.Ns-Rej.KRS 
5516/21/592) 

w stowarzyszenie 
rejestrowe. Wykreślone  

z ewidencji z urzędu  
w dniu 16.04.2021 r. 

29. Tarnowo Podgórne Biega 

1) 20.11.2017 r. 
2) 13.12.2018 r. 

– zmiana 
3) 04.12.2019 r. 

– zmiana 
4) 28.01.2021 r.  

- zmiana 
5) 15.12.2021 r. 

- zmiana 
6) 30.12.2022 r. 

– zmiana 

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. Prowadzi działalność wydawniczą własną, 
inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze  
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. Słoneczna 10, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Mikołaj Bajer - prezes 
Robert jordan- wiceprezes 

Paulina Sobańska - 
sekretarz/skarbnik 

 
Do reprezentowania 

stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Dorota Sznober - 
Przewodnicząca 

Anna Konieczna - 
Członek 

Marcin Matyjaszczyk 
- Członek 

uchwalono 
09.11.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.16.2017 

Rzeczpospolita Polska 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Regularna organizacja otwartych spotkań 
treningowych, zarówno biegowych jak  
i w innych dyscyplinach sportowych, 
2. Zapewnienie opieki trenerskiej dla 
członków stowarzyszenia, 
3. Organizacja lub wspieranie organizacji 
okolicznościowych wydarzeń biegowych, 
4. Wsparcie członków stowarzyszenia oraz 
mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne  
w realizacji sportowych ambicji i celów. 

30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie  
BLISKO KULTURY 

1) 24.11.2027 r. 
2) 11.12.2018 r. 

– zmiana 
3) 25.10.2021 r. 

– wykreślono  
z ewidencji 

1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 
kultury narodowej, realizowanie, wspieranie  
i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na 
rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. 
2. Upowszechnianie działań wszechstronnego 
rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
3. Prowadzenie działalności kulturalnej  
i oświatowej. 
4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze 
szczególnym uwzględnieniem folkloru. 
5. Promocja walorów regionalnych  
z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-
kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki. 
6. Integrowanie środowiska, w tym osób 
niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, 
przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim 
patologiom społecznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Aleksandra Fredry 
11,  
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Katarzyna Ernst-Górska - 
prezes 

Tomasz Górski - wiceprezes 
Robert Jankowski - członek 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch czło9nków 

Zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Katarzyna Grzęda - 

członek 
Artur Hoffmann - 

członek 

uchwalono 
20.11.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE 

uchwała nr 1/2021 z dnia 
27.01.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 27.01.2021 r. 

Tomasz Górski  

OP.512.18.2017; 
 

W dniu 22.10.2021 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

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. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu 
edukacji kulturalnej. 
2. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
3. Animowanie społecznej aktywności 
kulturalnej. 
4. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 
wystaw, jarmarków, imprez 
okolicznościowych i innych form kształcenia. 
5. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów 
i opinii dotyczących działalności społeczno-
kulturalnej. 
6. Gromadzenie, katalogowanie dorobku 

kulturalnego i wymiana informacji  
o zjawiskach kulturowych. 
7. Animowanie kontaktów i wymiany 
kulturalnej z zagranicą, a w szczególności  
z krajami Unii Europejskiej. Współpraca  
z muzeami, ogniskami i zespołami 
artystycznymi, instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, związkami wyznaniowymi  
i kościołami. 
8. Prowadzenie działalności wydawniczej, 
fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli 
i koncertów. 
9. Utworzenie banku informacji o aktywności 
społeczno-kulturalnej. 
10. Współdziałanie ze środkami komunikacji 
społecznej. 
11. Wypracowanie innowacyjnych form 
uczestnictwa w kulturze. 
12. Wypowiadanie się w ważnych dla 
działalności społeczno-kulturalnej sprawach, 
przedstawianie problemów i potrzeb tejże 
działalności. 
13. Samokształcenie członków 
stowarzyszenia. 
14. Prowadzenie zespołów artystycznych. 
15. Promocja społecznej aktywności 
kulturalnej. 
16. Organizacja imprez kulturalnych. 
17. Tworzenie, prowadzenie instytucji  
o charakterze społeczno-kulturalnym (klubów 
...). 
18. Prowadzenie innych działań służących 
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. 

31. 
Stowarzyszenie Wspólna 

Sprawa Puszczykowo 

1) 05.12.2017 r. 
2) 23.12.2020 r. 

– zmiana 

1. Prowadzenie działań na rzecz zachowania 
unikalnego charakteru Puszczykowa i okolic, 
2. Działanie na rzecz zachowania 
bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa  
i okolic, w szczególności bezpieczeństwa na 
drogach, 
3. Prowadzenie działań zmierzających do 
tworzenia przyjaznej dla społeczności lokalnej 
Puszczykowa infrastruktury drogowej  
i rozwiązań architektonicznych zarówno 
znajdujących się w granicach miasta, jak i 
terenach z nim sąsiadujących, ze 
szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

wygodnych chodników wraz z miejscami 
odpoczynku oraz sieci dróg rowerowych, 
4. Działania na rzecz zmniejszenia 
zanieczyszczeń: powietrza - pochodzących 
tak z kominów, jak i pojazdów 
mechanicznych, w tym hałasu, a także wód 
oraz gruntów, 
5. Prowadzenie działań mających na celu 
wzrost świadomości mieszkańców 
Puszczykowa w zakresie wartości 
historycznej, przyrodniczej, ekologicznej i 
kulturowej miasta, ze szczególnym naciskiem 
na działania z dziećmi i młodzieżą, 
6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, 
7. Promocja i organizacja wolontariatu. 

ul. L. Solskiego 1a,  
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Leszek Pobojewski - prezes 

Wojciech Klimecki - wiceprezes 
 

Składanie oświadczeń woli  
w imieniu Stowarzyszenia, 

zaciąganie zobowiązań  
i zobowiązań majątkowych, 

następuje w obecności 
przynajmniej dwóch członków 

Zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
Izabela Jabłońska-

Danielewicz - 
przewodnicząca 
Marek Dudziak - 

wiceprzewodniczący 

uchwalono 
02.12.2017 r., 

uchwała  
nr 2/2017; 
zmieniono 

01.12.2019 r., 
uchwała  

nr 2/2019. 

NIE    OP.512.19.2017 

Rzeczpospolita Polska 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Inicjowanie i organizowanie pikników 
sąsiedzkich, 
2. Wyrażanie stanowiska oraz udział w 
analizowaniu sytuacji i problemów miasta 
Puszczykowa, 
3. Występowanie do właściwych władz, 
instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi 
Puszczykowa i okolic, 
4. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie 
działań oraz projektów, inicjatyw badawczych, 
artystycznych i edukacyjnych zmierzających 
do ochrony unikalnego charakteru 
Puszczykowa i okolic, 

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

32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.12.2017 r. 

1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona 
środowiska naturalnego na terenie gminy 
Rokietnica, poprzez podejmowanie i 
wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw 
mających na celu poprawę jego stanu, 
propagowanie świadomości ekologicznej oraz 
edukowanie lokalnej społeczności. 
2. Celem Stowarzyszenia jest dbanie o 
zrównoważony rozwój na terenie gminy 
Rokietnica 
3. Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie 
skutkom ustawowego przyzwolenia na 
dowolną i niekontrolowaną wycinkę drzew. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela  
Przemysława Tomczaka. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
13.11.2017 r. brak 

uchwały 
zmieniono 

04.12.2017 r., 
uchwała nr 2/2017 

NIE    OP.512.17.2017 



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  
ZIELONA GMINA 

Obszar Powiatu Poznańskiego, a w 
szczególności gmina Rokietnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Kolejowa 9, 
Mrowino,                 

62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
statutowe poprzez: 
1. Współpracę z lokalnymi władzami 
samorządowymi, przedsiębiorstwami 
realizującymi zadania własne gminy z zakresu 
m.in. ochrony środowiska i utylizacji odpadów 
oraz innymi organizacjami; 
2. Podejmowanie aktywnych działań 
mających na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego; 
3. Edukowanie lokalnej społeczności o 
konsekwencjach zaniedbywania środowiska 
naturalnego; 
4. Uczestnictwo w procesie zmian 
planistycznych na terenie gminy, między 
innymi poprzez aktywne korzystanie z 
konsultacji społecznych w zakresie 
sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub 
studium, których efektem mogłoby być 
zachwianie równowagi środowiska 
naturalnego; 
5. Organizowanie imprez ekologicznych 
podczas odbywających się cyklicznie 
festynów organizowanych na terenie Gminy i 
Powiatu; 
6. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów 
Stowarzyszenia metodami przewidzianymi 
regulaminem i dozwolonymi przepisami 
prawa; 
7. Przyznawanie corocznego odznaczenia dla 
"Człowieka Zielonej Gminy" za szczególne 
zasługi dla poprawy jakości środowiska. 

33. 

 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
EKOLOGICZNE 
MIESZKAŃCÓW  
SUCHEGO LASU 

08.12.2017 r. 

1. Działanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego oraz przeciwdziałanie jego 
degradacji. 
2. Popieranie wszelkich inicjatyw 
zmierzających do zachowania walorów 
przyrodniczych rezerwatu przyrody "Meteoryt 
Morasko". 
3. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony 
przyrody wśród lokalnej społeczności. 
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy osobami i 
instytucjami zainteresowanymi. 

 
 
 
 
 
 
ul. Meteorytowa 10,  
62-002 Suchy Las 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela  
Tomasza Sulejewskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
30.09.2013 r., 

uchwała nr 
3/09/2013 
zmieniono 

28.11.2017 r., 
uchwała nr 1/2017 

NIE    OP.512.134.2015 
gmina Suchy Las 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie spotkań i prelekcji  
2. Współpracę z wszelkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania. 
3. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji i sądów. 
4. Wspieranie działań zmierzających do 
zachowania walorów przyrodniczych 
rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko". 
5. Uczestnictwo na prawach strony w 

postępowaniach administracyjnych 
związanych z celem stowarzyszenia. 
6. Inne działania realizujące cele statutowe. 

34. „JARZĘBINA CZERWONA” 10.01.2018 r. 

a) działanie na rzecz poprawy warunków 
życia mieszkańców gminy Dopiewo;  
b) działanie na rzecz ochrony środowiska 
gminy Dopiewo;  
c) działanie na rzecz planowania 
przestrzennego gminy Dopiewo. 

ul. Jarzębinowa 5, 
60-185 Skórzewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Piotra 

Jelińskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.03.2014 r., 

uchwała nr 
2/2014; 

zmieniono 
18.12.2017 r., 

uchwała nr 

NIE    OP.512.5.2014 

gmina Dopiewo - powiat poznański 



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

 

 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

a) współpracę z przedstawicielami samorządu 
lokalnego (Rada Gminy Dopiewo, Zarząd - 
Wójt Gminy Dopiewo) poprzez branie udziału 
w sesjach, komisjach, występowanie  
z wnioskami i opiniami do organów 
administracji;  
b) współpracę z wszelkimi osobami, 
mieszkańcami i instytucjami, innymi 
stowarzyszeniami działającymi na terenie 
gminy Dopiewo o podobnych celach 
działania. 

3/2017. 

35. 
Stowarzyszenie 

Eksploracyjne Perkun 
31.01.2018 r. 

1) działanie na rzecz ochrony zabytków, 
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii 
wojskowości i fortyfikacji, gromadzenie  
i konserwacja zabytków techniki wojskowej, 
3) urządzanie samodzielnie lub wspólnie  
z innymi organizacjami społecznymi  
i państwowymi odczytów publicznych, wystaw 
i pokazów, 
4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji  
i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami zainteresowanymi, 
5) poszukiwanie zaginionych dóbr kultury. 

ul. Poznańska 103, 
62-052 Komorniki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Pawła 

Piątkiewicza. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
02.04.2014 r., 

uchwała nr 
3/2014; 

zmieniono 
15.11.2018 r., 

uchwała nr 
2/2017. 

NIE    OP.512.6.2014 

Rzeczpospolita Polska 

1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów 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 prowadzenia poszukiwań, 
5) wspieranie działań zmierzających do 
popularyzowania historii, 
6) organizację posiedzeń, zjazdów  
i wycieczek, 
7) inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 
 
Dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenie: 
1) bierze udział w konserwacji i ochronie 
zabytków militarnych, 
2) zabezpieczanie obiektów fortyfikacyjnych, 
3) poszukiwanie zaginionych dóbr kultury oraz 
mienia. 

 
 

36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów SENIOR 

 
 

1) 14.02.2018 r. 
2) 30.01.2023 r. 

– zmiana 

3) 02.03.2023 r. 
- zmiana 

1. Prowadzenie działalności na rzecz 
miejscowej Społeczności. 
2. Integracja jej członków. 
3. Podtrzymywanie tradycji narodowych. 
4. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej. 
5. Propagowanie, wspieranie i organizowanie 
działalności krajoznawczej, wypoczynkowej i 
sportowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Szkolna 2, 
Borówiec,                
62-023 Gądki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Danuta Małecka- prezes 
Barbara Fluder - sekretarz 
Ireneusz Kapłon - skarbnik 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Stanisław Pawlak - 

przewodniczący 
Janusz Jankowski - 

członek 

Jacek Wyrzykiewicz 
- członek 

uchwalono 
12.04.2003 r.  
brak uchwały 

zmieniono 
02.09.2017 r., 

uchwała nr 1/2017 

NIE    OP.512.73.2015 
Wieś Borówiec, gmina Kórnik 

1. Obchody świąt i uroczystości. 
2. Wyjazdy jednodniowe. 
3. Dłuższy wypoczynek nad morzem i w 
górach połączony z rehabilitacją. 
4. Współpracę z radą Sołecką i organizacjami 
działającymi na terenie gminy. 
5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 
6. Sport, rekreację, ochronę zdrowia. 



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. 

 
37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
„PRZYJACIELE 
SKOWRONKA” 

20.02.2018 r. 

1. Działania na rzecz ekologii i ochrony 
przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony siedlisk Skowronka. 
2. Poznawanie stanu i obserwowanie zmian 
awifauny ze szczególnym uwzględnieniem 
Skowronka. 
3. Szerzenie wiedzy na temat ptaków, 
zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ul. Tadeusza Rejtana 
19,  
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Danutę 

Garbacik 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
03.11.2014 r., 

uchwała nr 
1/2014; 

zmieniono 
27.01.2018 r.  
brak uchwały 

NIE    OP.512.16.2014 

Powiat Poznański/Województwo 
Wielkopolskie 

1. Podejmowanie i uczestniczenie w 
działaniach prawnych chroniących ptaki, 
miejsca ich występowania i wszelkie 
niezbędne im do życia elementy środowiska 
przyrodniczego. 
2. Ochronę czynną rozumianą miedzy innymi 
jako: 
a) zabezpieczenie i ochrona miejsc lęgowych 
Skowronka, 
b) zabezpieczenie żerowisk, noclegowisk oraz 
innych miejsc występowania Skowronka, 
c) zabezpieczenie i kształtowanie miejsc i 
siedlisk, w których występują gatunki fauny i 
flory stanowiące pokarm Skowronka lub 
wpływające w inny sposób na populację 
Skowronka. 
3. Edukację i udział w ochronie przyrody ze 
szczególnym uwzględnieniem Skowronka 
oraz jego siedlisk realizowane między innymi 
poprzez: 
a) monitoring i gromadzenie dokumentacji, 
b) organizowanie i uczestniczenie w 
spotkaniach, warsztatach, konferencjach i 
szkoleniach, 
c) prowadzenie lekcji i zajęć szkolnych w 
temacie ochrony środowiska, że szczególnym 
uwzględnieniem Skowronka, 
d) promowanie i upowszechnianie wiedzy o 
Skowronku. 
4. Upowszechnianie zasad zrównoważonego 
rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony Skowronka. 

38. 
"Gminne Stowarzyszenie 

Rokietnica 2000" 

1) 21.02.2018 r. 
2) 07.02.2019 r. 

– zmiany 
 

Popularyzacja wśród społeczności lokalnej 
osiągnięć i potrzeb oraz promocja rozwoju 
społeczno-gospodarczego Gminy Rokietnica. 
Reprezentowanie interesów mieszkańców  
z terenu Gminy Rokietnica w kontaktach  
z organami administracji rządowej  
i samorządowej oraz innymi instytucjami  
i podmiotami. 

ul. Golęcińska 4, 
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Tomasza 
Wierzbickiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

 
 
 
 

uchwalono 
01.06.1998 r., 

uchwała nr 
1/1998; 

zmieniono 

NIE    OP.512.48.2015 

gmina Rokietnica 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. udział w spotkaniach środowiskowych  
i zebraniach wiejskich; 
2. utrzymywanie kontaktów z władzami 
samorządu lokalnego, oraz z 
przedsiębiorcami działającymi na terenie 
gminy Rokietnica i popularyzowanie ich 
zamierzeń; 
3. wspieranie inicjatyw sprzyjających 
podnoszeniu rangi naszej gminy; 
4. popularyzowanie kandydatów do Rady 
Gminy Rokietnica opowiadających się za 
potrzebą przeobrażeń społeczno-
gospodarczych na terenie naszej gminy; 

5. organizowanie imprez o charakterze 
kulturalnym i promocyjnym, promujących 
Gminę, Stowarzyszenie, oraz jego cele; 
6. wyrażanie opinii na temat uregulowań 
prawnych obowiązujących w Gminie, a także 
projektów przyszłych uregulowań, w zakresie 
w jakim oddziaływają lub mogą oddziaływać  
w przyszłości na rozwój gminy,  
a w szczególności na ochronę środowiska 
(działania zmierzające do wzrostu wody 
pitnej, odbioru nieczystości stałych  
i płynnych). 

09.11.2012 r., 
uchwała nr 

1/2012; 
zmieniono 

15.02.2018 r., 
uchwała nr 

1/2018; 
zmieniono 

09.01.2019 r., 
uchwała nr 

1/2019. 

 
39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
ZIELONY BORÓWIEC 

27.02.2018 r. 

1. Ochrona środowiska i praworządności. 
2. Dbałość o przestrzeganie przepisów 
szeroko pojętego zagospodarowania 
przestrzennego, w tym prawa budowlanego 
oraz prawa ochrony środowiska. 
3. Przeciwdziałanie przejawom łamania 
prawa. 
4. Wdrażanie opinii w zakresie potrzeb 
środowiskowych i społecznych obywateli 
wobec władz samorządowych i 
administracyjnych różnych szczebli. 
5. Realizacja zasad ładu przestrzennego, w 
szczególności na terenie miejscowości 
Borówiec, gmina Kórnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Uroczysko 11,    
Borowiec                  
62-023 Gądki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Jacka 

Bojarskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.08.2015 r., 

uchwała nr 
2/2015; 

zmieniono 
18.02.2018 r., 

uchwała nr 1/2018 

NIE    OP.512.144.2015 

Rzeczpospolita Polska 

1. Udział w postępowaniach 
administracyjnych i sądowo-
administracyjnych. 
2. Składanie skarg i wniosków do organów 
państwowych i samorządowych zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym w 
przypadkach naruszania praworządności i 
przepisów prawa, w szczególności z zakresu 
szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, prawa 
budowlanego oraz praw członków 
Stowarzyszenia oraz osób postronnych. 
3. Współpraca ze środkami masowej 
komunikacji w celu możliwości wypowiadania 
się publicznie na nurtujące tematy ochrony 
środowiska, zagospodarowania 
przestrzennego i praworządności. 
4. Współpraca z pokrewnymi instytucjami i 
organizacjami zainteresowanymi podobnymi 
zagadnieniami. 
5. Inicjowanie i organizowanie działań 
zmierzających do ochrony środowiska i ładu 
przestrzennego. 
6. Inne działania sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów Stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

40. 
"Murowańskie 

Stowarzyszenie Airsoftowe 
MSA" 

1) 14.03.2018 r.  
2) 24.07.2020 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. propagowanie aktywnego trybu życia wśród 
okolicznej młodzieży; 
2. integracja lokalnego środowiska 
airsoftowego; 
3. stwarzanie możliwości wszechstronnego 
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych; 
4. inicjowanie działań sprzyjających 
pozytywnym zmianom w środowisku 
lokalnym; 
5. edukacja dzieci, młodzieży; 
6. podnoszenie wiedzy z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej i surwiwalu; 
7. wsparcie władz lokalnych podczas klęsk 

żywiołowych, np. wichur. 

ul. Bonawentury 
Graszyńskiego 7/25, 
62-095 Murowana 
Goślina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Krystian Dyrszlag - prezes 
Patryk Rzadkiewa - sekretarz 
Tatiana Szczegóra - skarbnik 

 
1. Dla ważności oświadczeń 

woli, pism i dokumentów  
w przedmiocie praw  

i obowiązków oraz zobowiązań 
majątkowych Stowarzyszenia 
wymagane są podpisy dwóch 

członków zarządu. 
2. Dla ważności innych pism  
i dokumentów wymagane są 

podpisy prezesa oraz 
sekretarza. 

3. Do składania oświadczeń  
w imieniu Stowarzyszenia 

wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
Dariusz Witczak - 
przewodniczący 
Karolina Nowak -  

z-ca 
przewodniczącego 

Bartosz Marek 
Kazuś - sekretarz 

uchwalono 
18.02.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE 

uchwała nr 1/2020 z dnia 
25.05.2020 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 25.05.2020 r. 

Krystian Dyrszlag  

OP.512.1.2018; 
 

W dniu 22.07.2020 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 

1. organizację gier taktycznych; 
2. organizację szkoleń z ratownictwa 
medycznego, surwiwalu, samoobrony; 
3. organizację wyjazdów edukacyjnych; 
4. inicjowanie i współorganizowanie akcji  
w celu zgromadzenia środków na działalność 
stowarzyszenia; 
5. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia  
w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 
6. współpracę z instytucjami państwowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi w kraju; 
7. organizację spotkań z obecnymi i byłymi 
pracownikami różnych służb mundurowych; 
8. wspieranie akcji charytatywnych; 
9. podejmowanie działań, które bezpośrednio 
lub pośrednio wiążą się z podstawowymi 
celami stowarzyszenia; 
10. organizowanie akcji "sprzątanie świata"; 
11. współpraca m.in. ze schroniskami dla 
zwierząt w formie wolontariatu. 

41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁONECZNY KRĄG 1) 26.03.2018 r. 
2) 09.06.2021 r. 

– zmiana 

1. Działanie na rzecz Gminy Kleszczewo oraz 
wsi Tulce; 
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii 
wśród mieszkańców; 
3. Popieranie i promocja działań 
mieszkańców dla poprawy warunków życia; 
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy instytucjami 
zainteresowanymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Poznańska 21,    
63-004 Tulce 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Zofię 

Ludwikowską. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.03.2016 r., 
uchwały brak; 

zmieniono 
12.01.2018 r., 
uchwały brak; 

zmieniono 
16.03.2018 r. 
uchwały brak; 

zmieniono 
27.05.2021 r., 

uchwała nr 2/2021 

NIE    OP.512.7.2016 

Województwo Wielkopolskie 

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez; 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej  
w formie niedochodowej; 
3. Tworzenie kół zainteresowań dla seniorów; 
4. Współpraca z Klubami Seniorów z Gminy 
Kleszczewo; 
5. Pomoc sąsiedzka wśród seniorów 
(odwiedzanie chorych członków w zależności 
od potrzeb); 
6. Wycieczki krajowe i zagraniczne - 
zwiedzanie Europy oraz spotkania z Polonią 
Polską; 

7. Wyjazdy do kina, teatru i opery; 
8. Dostęp do edukacji i kultury; 
9. Wypoczynek - aktywność - ruch dla 
zdrowia; 
10. Integrację pokoleniową; 
11. Ścisłą współpracę z Sołtysem wsi Tulce 
poprzez pomoc w organizacji rajdów 
rowerowych dla mieszkańców oraz pomoc 
przy sprzątaniu lasu. 

42. JEŹDZIMY DLA FILIPA 06.04.2018 R. 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych. ul. Polna 84D/5,  

62-052 Komorniki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Sebastiana 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

uchwalono 
06.03.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.2.2018 

Rzeczpospolita Polska 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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) organizację i wspieranie krajowych, 
zagranicznych i międzynarodowych imprez 
charytatywnych, artystycznych, w tym 
wernisaży, wystaw, koncertów, jak również 
szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji 
naukowych, publikacji i wydawnictw, a także 
imprez o charakterze sportowym,  
w szczególności o tematyce związanej  
z niepełnosprawnością lub organizowanych 
przez osoby niepełnosprawne, 
2) dokonywanie zbiórek publicznych również 
w trakcie wydarzeń, o których mowa w pkt 1 
w celu wspierania rehabilitacji i leczenia osób 

niepełnosprawnych, 
3) skupianie wokół swojej działalności lekarzy, 
rehabilitantów, psychologów, pedagogów, 
terapeutów i społeczników, którzy pomagają 
osobom niepełnosprawnym, 
4) współpracę z innymi podmiotami,  
a w szczególności z prowadzącymi podobną 
działalność, 
5) współpracę z organami administracji 
państwowej i samorządowej oraz 
organizacjami społecznymi w zakresie 
rehabilitacji i integracji osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 
6) wymianę doświadczeń z innymi 
podmiotami i organizacjami z Polski  
i zagranicy, 
7) propagowanie działalności Stowarzyszenia. 

Łaszewskiego. wewnętrznej. 

43. 
Towarzystwo Ochrony 

Środowiska "Las" 
10.04.2018 r. 

1. Ochrona środowiska przyrodniczego oraz 
ochrona warunków życia ludzi, 
2. Zapewnienie pełnego udziału 
społeczeństwa w postępowaniach 
związanych z działaniami mogącymi 
oddziaływać na środowisko. 

ul. Za Lasem 1, 
Napachanie, 
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Piotra 

Ćwiertnię. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
18.02.2009 r., 

uchwała nr 
2/2009; 

zmieniono 
28.03.2018 r., 

uchwała nr 
1/2018. 

NIE    OP.512.115.2015 

Rzeczpospolita Polska 

1. Zbieranie danych dokumentujących stan  
i zagrożenia środowiska, 
2. Propagowanie świadomości społeczeństwa 
co do ich praw w egzekwowaniu ochrony 
środowiska, 
3. Propagowaniu świadomości społeczeństwa 
co do ich praw w egzekwowaniu ochrony 
warunków życia ludzi, 
4. Udział w postępowaniach związanych  
z inwestycjami lub działaniami mogącymi 
oddziaływać na środowisko. 

44. 
„Molendium. Towarzystwo 

Historyczne Wsi Gminy 
Czerwonak” 

07.05.2018 r. 

1. Upowszechnianie wiedzy o historii, tradycji, 
kulturze i sztuce ze szczególnym 
uwzględnieniem historii, tradycji, kultury  
i sztuki w gminie Czerwonak; 
2. Budowanie tożsamości i patriotyzmu 
lokalnego mieszkańców gminy Czerwonak. 

ul. Szkolna 23a/1, 
Bolechowo, 
62-005 Owińska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Olgę Krause-
Matelską. 

Komisja Rewizyjna: 
Sławomira Storożuk-

Wozniuk 
Wojciech Matelski 

uchwalono 
27.04.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018; 

zmieniono 
03.05.2018 r., 

uchwała nr 

NIE    OP.512.3.2018 

Rzeczpospolita Polska 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. Badanie historii, tradycji i sztuki ze 
szczególnym uwzględnieniem miejscowości  
w gminie Czerwonak; 
2. Edukowanie mieszkańców gminy 
Czerwonak w zakresie historii, tradycji, kultury 
i sztuki; 
3. Dokumentowanie lokalnej historii, tradycji, 
kultury i sztuki, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii, tradycji, kultury  
i sztuki w gminie Czerwonak; 
4. Promocję lokalnej historii, tradycji, kultury  
i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii, tradycji, kultury i sztuki w gminie 

Czerwonak; 
5. Organizację i prowadzenie wystaw, 
konferencji, warsztatów edukacyjnych  
i rzemieślniczych, wykładów, wydawanie 
publikacji papierowych i elektronicznych oraz 
prowadzenie strony www.; 
6. Współpracę z właściwymi organami 
administracji samorządowej, 
stowarzyszeniami, organizacjami 
pokrewnymi, sołectwami, parafiami, szkołami 
itp.; 
7. Działania na rzecz integracji mieszkańców 
gminy Czerwonak. 

5/2018. 

45. Le Coin Français 
1) 08.05.2018 r. 
2) 15.12.2020 r. 

– zmiana  

1. Integracja dzieci i młodzieży 
francuskojęzycznej, 
2. Integracja dzieci i młodzieży z polskich 
rodzin, które powróciły z emigracji w krajach 
frankofońskich, 
3. Doskonalenie umiejętności językowych  
w zakresie języka francuskiego wśród dzieci  
i młodzieży z rodzin, w których włada się 
językiem i francuskim, i polskim, 
4. Propagowanie historii i kultury krajów 
frankofońskich. 

ul. Nowoczesna 3, 
Dąbrowa,  
62-070 Dopiewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Joanna Baran - Prezes 
Eric de Gouville - Wiceprezes 

Réne-Xavier Gérard - Skarbnik 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych upoważniony jest 
Prezes Zarządu działający 

samodzielnie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
11.03.2017 r., 

uchwała  
nr 2/2017; 
zmieniono 

18.03.2017 r., 
uchwała  

nr 3/2017; 
zmieniono 

7.04.2018 r., 
uchwała  

nr 1/2018; 
zmieniono 

14.04.2018 r., 
uchwała  

nr 5/2018; 
zmieniono 

20.06.2020 r., 
uchwała  

nr 4/2020. 

NIE    OP.512.4.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie regularnie odbywających 
się zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  
i młodzieży, 
2. Organizowanie działań mających na celu 
propagowanie kultury i historii krajów 
frankofońskich, 
3. Organizowanie spotkań rodzinnych, 
4. Działanie na rzecz rozpowszechnienia 
języka francuskiego jako języka obcego 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
5. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami 
działającymi w kraju i za granicą mającymi 
taki sam cel działania, 
6. Współpracę i wzajemną pomoc członków 
stowarzyszenia, 
7. Pozyskiwanie środków materialnych na 
działalność regulaminową stowarzyszenia, 
8. Współpracę z organami władzy 
państwowej, samorządowej i innymi 
organizacjami pozarządowymi, a także 
placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji 
celów regulaminowych. 

46. 
POZNAN INTERNATIONAL 

LADIES CLUB 

1) 14.05.2018 r. 
2) 18.03.2021 r. 
– wykreślenie    

z ewidencji 

1. Konsolidacja cudzoziemek czasowo 
przebywających w Poznaniu, 
2. Wymiana doświadczeń, 
3. Pomoc w organizacji codziennego życia  
w nowym miejscu. 

ul. Juliana Langego 
10,  
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Lidię Tymowski. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

 
uchwalono 

10.07.2014 r., 
uchwała nr 

2/2014; 
zmieniono 

NIE 

uchwała nr 1/2020 z dnia 
05.02.2020 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane z 
dniem 05.02.2020 r. 

Lidia Tymowski  

OP.512.12.2014; 
 

W dniu 17.03.2021 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji miasto Poznań i 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. Szerzenie polskich tradycji i kultury - 
muzea, wystawy, koncerty, 
2. Poznawanie tradycji innych narodowości, 
3. Wspólne zajęcia artystyczne i sportowe, 
4. Wyjazdy do ciekawych miejsc 
turystycznych w Wielkopolsce, 
5. Prace charytatywne. 

08.05.2018 r., 
uchwała nr 

1/2018. 

stowarzyszenia. 

47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dopiewo.pl – 
Stowarzyszenie Mieszkańców 

Gminy Dopiewo” 

14.05.2018 r. 

1. Ochrona środowiska i krajobrazu. 
2. Rozwój gminy Dopiewo. 
3. Zabezpieczenie i poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy Dopiewo. 
4. Podnoszenie świadomości obywateli 
mieszkańców gminy Dopiewo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Rozmarynowa 20, 
Gołuski, 
 62-070 Dopiewo 

 
 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Katarzynę 
Pankiewicz. 

 
 
 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

 
 
 
 
 
 
 

uchwalono 
13.11.2013 r., 

uchwała nr 
2/2013; 

zmieniono 
10.05.2018 r., 

uchwała nr 
1/2018. 

 
NIE 

   OIP.512.136.2015 

Rzeczpospolita Polska 

1. Podejmowanie działań faktycznych i 
prawnych na rzecz ochrony środowiska. 
2. Podejmowanie działań faktycznych i 
prawnych na rzecz ochrony krajobrazu. 
3. Podejmowanie działań faktycznych i 
prawnych na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców gminy Dopiewo. 
4. Podejmowanie działań i działań w zakresie 
uznawania i przestrzegania przepisów prawa, 
w tym w aktach prawa miejscowego. 
5. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym. 
6. Podejmowanie działań i inicjatyw w kwestii 
popularyzacji i obywatelskiej edukacji z 
zakresu prawa ochrony środowiska oraz 
prawa ochrony przyrody. 
7. Podejmowanie przewidzianych prawem 
działań interwencyjnych wynikających z celów 
działania Stowarzyszenia. 
8. Współpraca z organami administracji 
publicznej oraz innymi instytucjami i 
podmiotami. 
9. Uczestnictwo w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych przez 
organy administracji publicznej, w tym w 
szczególności przez jednostki samorządy 
terytorialnego. 
10. Występowanie na prawach strony jako 
reprezentanta interesu faktycznego lub 
prawnego o charakterze społecznym w 
postępowaniach administracyjnych, sądowo-
administracyjnych i innych procesach 
sądowych. 
11. Wnoszenie uwag i wniosków do planów 
zagospodarowania przestrzennego, studiów 
do tych planów oraz ich projektów. 
12. Występowanie z zarzutami do planów 
zagospodarowania przestrzennego i ich 
projektów lub ich zaskarżanie w formie 
przewidzianej prawem - w przypadku 
naruszania interesu prawnego członków 
zrzeszonych lub interesu obywateli i 
społeczności lokalnej. 

48. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Pecnej 
15.05.2018 r. 

- działanie na rzecz dobra i rozwoju wspólnoty 
mieszkańców Pecnej, 
- podtrzymywanie i propagowanie tradycji 
narodowych, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości obywatelskiej  
i kulturalnej, 
- promocję i popieranie kultury, kultury 
fizycznej, dbałość o dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturę wspólnoty mieszkańców, 
- upowszechnianie wiedzy obywatelskiej  
i propagowanie postaw obywatelskich,  
- wspieranie działań dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. 

ul. Mosińska 7,  
62-053 Pecna 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Sławomira 
Salamona. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
15.04.2010 r., 

uchwała nr 
2/2010; 

zmieniono 
10.05.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018. 

NIE    OP.512.127.2015 

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. 

- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez, 
- prowadzenie działalności wydawniczej  
w formie niedochodowej, 
- organizowanie przedsięwzięć służących 
dobru wspólnemu mieszkańców, 
- współpracę z osobami i instytucjami  
o podobnych celach działania, 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
turystyki i krajoznawstwa, 
- organizowanie wypoczynku dzieci  
i młodzieży, 
- inne działania realizujące cele statutowe. 

49. 

Stowarzyszenie na rzecz 
budowy infrastruktury osiedla 

domów jednorodzinnych  
w Sierosławiu gmina Tarnowo 

Podgórne 

17.05.2018 r. 

Celem działania Stowarzyszenia jest wspólna 
- wraz z Gminą Tarnowo Podgórne - budowa 
infrastruktury osiedla domów jednorodzinnych 
w Sierosławiu. 

ul. 11 Listopada 128/4, 
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jolanta Klupczyńska - 
przewodniczący 

Sławomir Bakiera -  
z-ca przewodniczącego 

Mariusz Hełkowski -  
z-ca przewodniczącego 

 
 

Przewodniczący Zarządu  
z członkiem Zarządu lub dwóch 
członków Zarządu, upoważnieni 
są do dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunku 
bankowym Stowarzyszenia, 
zgodnie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu, 
umowami zawartymi przez 

Stowarzyszenie oraz uchwałami 
Zgromadzenia Członków oraz 

do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu 

Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
29.07.1999 r., 

uchwała nr 
1/1999; 

zmieniono 
30.06.2005 r., 

uchwała nr 
2/2015; 

zmieniono 
12.05.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018. 

NIE    OP.512.145.2015 

gmina Tarnowo Podgórne 

1. zbieranie - w formie składek członkowskich 
- kwoty określonej w umowie zawartej przez 
Stowarzyszenie z gminą Tarnowo Podgórne; 
2. nieodpłatna pracę fizyczną przy realizacji 
celu określonego w § 5, zgodnie według 
wskazówek i reguł staranności określanych 
przez osobę kierującą wykonaniem robót 
budowlanych; 
3. nieodpłatne udostępnienie wiedzy 
specjalistycznej członków Stowarzyszenia 
przydatnej przy realizacji celu 
Stowarzyszenia; 
4. nieodpłatne użyczanie sprzętu i środków 
transportu; 
5. współudział z przedstawicielami gminy  
w pracach zmierzających do uzyskania 
zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Zwykłe 
„Nasza Gmina – Nasz Dom” 

17.05.2018 r. 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na 
rzecz zrównoważonego rozwoju gminy 
Rokietnica, Gminy Szamotuły i gmin 
sąsiednich w interesie lokalnej wspólnoty 
samorządowej, a w szczególności dążenie do 
zachowania wymagań w zakresie: ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i 
architektury; ochrony środowiska; ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej; ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
2. Stowarzyszenie inicjuje oraz wspiera 
wszelkie działania mające na celu harmonijny 
zrównoważony rozwój struktury przestrzennej 
oraz społecznej, potrzebnych do budowania 
tożsamości oraz zapewnienia sukcesywnego 
wzrostu jakości życia, pracy i wypoczynku, 
przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony 
rozwój za podstawę tych działań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Żeglarska 4, Kiekrz, 
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Marcina 
Adamczyka. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
19.02.2013 r., 

uchwała nr 
10/2013; 

zmieniono 
26.04.2018 r., 

uchwała nr 
1/2018; 

zmieniono 
14.05.2018 r., 

uchwała nr 
3/2018; 

NIE    OP.512.28.2015 

Gmina Rokietnica, Gmina Szamotuły i gminy 
sąsiednie 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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 mieszkańców w życiu 
publicznym oraz działalność informacyjną w 
celu kształtowania postaw obywatelskich i 
prospołecznych. 
2. Współpraca z organizacjami jednostek 
samorządu terytorialnego instytucjami 
państwowymi i innymi organizacjami 
samorządowymi i stowarzyszeniami, 
zmierzającymi do osiągnięcia celów, 
zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym. 

3. Opiniowanie strategii, studiów, polityk, 
planów programów, projektów, decyzji i 
uchwał organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
4. 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. 
5.Występowanie na prawach strony 
reprezentującej interes społeczny oraz interes 
prawny uzasadniony celami statutowymi. 
a) w postępowaniach administracyjnych. 
6. Prowadzenie innych działań służących 
realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Zwykłe 
„Przyjazna Ziemia” 

1) 17.05.2018 r. 
2) 26.07.2021 r. 

– zmiana 

1. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego 
rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę 
stanu środowiska naturalnego, wdrażanie 
zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie 
świadomości ekologicznej.  
2. Rozwój wiedzy o środowisku naturalnym - 
jego zagrożeniach, metodach 
przeciwdziałania i poprawy stanu środowiska. 
3. Integracja poszczególnych środowiska na 
rzecz poprawy komfortu życia na terenach 
narażonych na hałas i destrukcje środowiska. 
4. Organizowanie i udział w akcjach 
proekologicznych zmierzających do 
oczyszczania, odbudowy i ochrony przyrody. 
5. Wspieranie inicjatyw chroniących 
środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Starzyńska 3, 
Kiekrz, 
62-090 Rokietnica 

 
 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Pawła 

Pełczyńskiego. 

 
 
 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

 
 
 
 
 
 
 

uchwalono 
02.05.2015 r., 

uchwała nr 
2/2015; 

zmieniono 
14.05.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018. 

NIE    OP.512.143.2015 
Rzeczpospolita Polska 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Analizę możliwości prawnych ochrony 
środowiska naturalnego. 
2. Przedstawianie organom władzy 
samorządowej i administracji rządowej 
wniosków mających na celu ochronę  
i poprawę kondycji środowiska naturalnego. 
3. Współpracę ze środkami masowego 
przekazu w celu nagłaśniania i eliminowania 
praktyk podejmowanych przez podmioty 
trzecie , a naruszających stan i kondycję 
środowiska naturalnego. 
4. Udział w posiedzeniach organów władzy 
publicznej, związanych z szeroko pojętą 
tematyką realizacji celów Stowarzyszenia. 
5. Współpracę z pokrewnymi 
stowarzyszeniami i instytucjami. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Kolekcjonerów i Miłośników 

Broni „Strzelec Polski” 

17.05.2018 r. 

1. Działanie na rzecz szerzenia wiedzy na 
temat historii broni, w tym broni palnej i białej, 
jej rozwoju na przestrzeni wieków, budowy i 
zasad działania, uczestnictwo w pokazach, 
wystawach, prezentacjach, szkoleniach 
teoretycznych i praktycznych na strzelnicy 
oraz przedsięwzięciach rekonstrukcyjno-
historycznych. 
2. Zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, 
w tym umundurowanie, wyposażenie 
wojskowe współczesne i historyczne oraz 
broń palną, której posiadanie jest dozwolone 
na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ul. Jaśminowa 43,      
62-002 Suchy Las 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Andrzeja 
Spychałę 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
22.02.2013 r., 

uchwała nr 
2/2015; 

zmieniono 
07.04.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018. 

NIE    OP.512.30.2018 

Unia Europejska 

1. Upowszechnianie wiedzy o broni. 
2. Poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na 
temat przepisów prawa dotyczących broni. 
3. Działanie na rzecz doskonalenia 
umiejętności szermierczych oraz strzeleckich i 
obronnych obywateli, poprzez szkolenia 
teoretyczne i praktyczne oraz organizację 
zawodów. 
4. Promowanie pozytywnego wizerunku 
miłośników i posiadaczy broni oraz 
kształtowanie odpowiedzialnych postaw 
obywatelskich. 
5 Popularyzacja sportów strzeleckich. 
6. Współpraca ze stowarzyszeniami i 
związkami strzeleckimi, rekonstrukcyjno-
historycznymi i sportowymi o celach 
zbliżonych do celów Stowarzyszenia. 
7. Prowadzenie działalności integrującej 
członków Stowarzyszenia, wspieranie ich 
aktywności sportowej, rekreacyjnej, 
towarzyskiej i kulturalnej. 

53. 
Stowarzyszenie Zwykłe 
Mieszkańców Sołectwa 

Siekierki 
18.05.2018 r.  

a) działanie na rzecz sołectwa i jego 
mieszkańców we wszystkich strefach 
społeczno-gospodarczych; 
b) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji  
i współpracy pomiędzy osobami i instytucjami 
zainteresowanymi. 

ul. Agrestowa 21, 
Siekierki Wielkie,  
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Anna Dudzińska - prezes 
Błażej Komola - z-ca prezesa 

Małgorzata Szczepaniak - 
sekretarz 

 
Stowarzyszenie reprezentuje, 
również w zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych,  
3 członków zarządu - co 

najmniej 2 działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.09.2011 r., 

uchwała nr 
1/2011; 

zmieniono 
11.05.2018 r., 

uchwała nr 
1/2018. 

NIE    OP.512.10.2015 

sołectwo Siekierki, gm. Kostrzyn, powiat 
poznański 

a) działaniu na rzecz sołectwa Siekierki; 
b) organizowaniu spotkań; 
c) występowaniu z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji; 
d) występowaniu na prawach strony we 
wszystkich postępowaniach administracji 
publicznej dotyczących całego procesu 
inwestycyjnego na obszarze sołectwa 
Siekierki, gmina Kostrzyn (od studium do 
wydania pozwolenia na użytkowanie); 
e) organizowaniu wydarzeń społeczno-
kulturalnych; 
f) inne działania. 
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54. 

 
Niebiesko – Białe Owińska 

23.05.2018 

1. Promocja meczów piłki nożnej. 
2. Podnoszenie poziomu kultury życia 
kibicowskiego na "Stadionie Lecha". 
3. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa 
w meczach Klubu Lech Poznań wśród 
młodzieży szkolnej. 
4. Zwiększanie zainteresowania piłką nożną 
wśród dzieci i młodzieży. 
5. Promowanie współpracy klubów piłkarskich 
z organami administracji rządowej i 
samorządowej. 
6. Promocja piłki nożnej jako alternatywnej 
formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci 

i młodzieży. 
7. Dbanie o zabezpieczenie interesu 
kibicowskiego. 
8. Organizacja ruchu kibicowskiego. 
9. Działanie na rzecz ochrony i promocji 
zdrowia poprzez wspieranie programów 
profilaktyki zdrowotnej przez sport. 
10. Działanie na rzecz niepełnosprawnych 
kibiców Lecha Poznań. 
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu. 
12. Działalność kulturalno-oświatowa, 
związana z kibicowaniem i piłką nożną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os. Leśne 4f/42        
62-028 Koziegłowy 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Łukasza 
Nowakowskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
08.04.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.6.2018 

Gmina Czerwonak 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie spotkań z wybitnymi 
zawodnikami i byłymi piłkarzami Klubu Lech 
Poznań. 
2. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz 
rozpowszechnianie informacji i materiałów 
dotyczących tematyki sportowej, a w 
szczególności piłki nożnej. 
3. Prowadzenie rozgrywek i organizowanie 
turniejów zespołów amatorskich w piłce 
nożnej. 
4. Usługi reklamowe. 
5. Organizacja spotkań towarzyskich dla 
członków Stowarzyszenia, połączona z 
użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu. 
6. Organizacja turniejów i festynów. 
7. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z 
innymi wielkopolskimi klubami piłkarskimi. 
8. Organizowanie akcji promocyjnych 
propagujących sport i piłkę nożną. 
9. Pozyskiwanie środków finansowych na 
działalność Stowarzyszenia. 
10. Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy 
firm i instytucji wspomagających finansowo 
realizację celów Stowarzyszenia. 
11. Uczestnictwo oraz organizacja programów 
aktywizujących młodzież do podnoszenia 
sprawności fizycznej i umysłowej. 
12. Współpracę z przedszkolami i szkołami z 
terenu Gminy Czerwonak. 
13. Ułatwianie uczestnictwa osobom 
niepełnosprawnym w meczach Lecha Poznań 
i innych imprezach sportowych poprzez 
organizację specjalistycznego transportu i 
zapewnienie opieki w trakcie trwania imprezy. 

55. 

 
 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
ul. Władysława Zielińskiego  

w Pobiedziskach 11.06.2018 r. 

1. Zapewnienie sprawnego działania 
oświetlenia drogi wewnątrz osiedlowej. 
2. Sprawne działanie bramy wjazdowej na 
teren osiedla. 
3. Konserwacja i modernizacja części 
wspólnej. 

 
 
ul. Władysława 
Zielińskiego 11,         
62-010 Pobiedziska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Zbigniewa 
Pyzika 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
25.05.2018 r., 

uchwała nr 1/2018 
NIE    OP.512.7.2018 

Rzeczpospolita Polska, a w szczególności 
miejscowość Pobiedziska 
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1. Reprezentacja i współpraca z organami 
samorządu terytorialnego oraz administracji 
państwowej w realizacji przedsięwzięć 
zbieżnych z celami Stowarzyszenia. 
2. Inicjowanie i prowadzenie działań w 
obszarze działań prawnych. 
3. Współpraca ze Stowarzyszeniami o 
podobnych celach i zakresie działania. 
4. Uczestniczenie w postępowaniach 
administracyjnych w sprawach związanych ze 
statutowymi celami Stowarzyszenia 

56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROXKIJE Rokietnica 
1)13.06.2018 r. 
2) 07.06.2021 r. 
- zmiana. 

1. Promowanie zdrowego trybu życia. 
2. Propagowanie aktywności fizycznej 
poprzez uprawianie Nordic Walking. 
3. Aktywizacja seniorów oraz ludzi samotnych 
do spotkań w towarzystwie osób o podobnych 
problemach. 
4. Powroty do zdrowia ludzi po chorobach 
(udary, zawały, kontuzje itp.). 
5. Wdrożenie systematyczności uprawiania 
sportu i innej aktywności ruchowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Lipowa 19/7,                
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Roman Madejski – prezes 
Natalia Skolarus – skarbnik 
Anna Teubert – sekretarz 
Grażyna Schabowska – 

rzecznik 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.05.2018 r., 

uchwała nr 
2/2018, 
zmiana 

23.05.2021 r., 
uchwała nr  

5/2021 

NIE    OP.512.8.2018 
Gmina Rokietnica 

1. Utworzenie w rejonie gminy ścieżek 
zdrowia. 
2. Utworzenie ogródka z tablicami 
poglądowymi z podstawowymi postawami, 
rozgrzewką, trasami marszu oraz 
rozciąganiem po treningu Nordic Walking. 
3. Stworzenie miejsca do spotkań, rozgrzewki 
treningu N.W. 

57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA REKONSTRUKCJI 

HISTORYCZNEJ Ad 
HONORES 

1) 19.06.2018 r 
2) 05.11.2019 r. 
- zmiana. 
3) 13.12.2019 r. 
wykreślono z 
ewidencji 

 

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych 
odtwarzaniem wydarzeń historycznych 
cywilnych i militarnych oraz podtrzymywaniem 
tradycji jak i postaw patriotycznych, jak 
również krzewieniem i przekazywaniem 
wiedzy historycznej. 
2. Kolekcjonowanie historycznego stroju i 
wyposażenia cywilnego, jak i umundurowania 
wyposażenia oraz uzbrojenia wojskowego 
pozbawionego cech użytkowych, 
niezbędnego do rekonstrukcji historycznej jak 
również stwarzanie członkom dogodnych 
warunków do działania w tym zakresie.  
3. Aktywny udział w życiu społeczno-
kulturalnym środowiska lokalnego. 
4. Popularyzowanie światopoglądu opartego 
na przywiązaniu do tolerancji i szacunku dla 
wielokulturowości. 
5. Opieka na d ruchomymi i nieruchomymi 
zabytkami militarnymi jak i wszelkimi 
obiektami mającymi wartość historyczną w 
szczególności związanymi z Kórnikiem i 
Wielkopolską. 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
mającej na celu upamiętnienie historii 
regionu. 
7. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i 
organizacja działań w zakresie propagowania 
historii i tradycji oraz pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej 
obywatelskiej i kulturowej. 
8. Popularyzowanie historii Kórnika i 
Wielkopolski. 
9. Popularyzowanie wiedzy o I i II wojnie 
światowej oraz o polskich powstaniach 
narodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Prof. Zbigniewa 
Steckiego 35,           
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Marka 

Suszczyńskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.06.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE 

uchwała nr 7/2019 z dnia 
29.10.2019 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 29.10.2019 r. 

Marek Suszczyński  

OP.512.9.2018 
 

W dniu 12,12,2019 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora o 
zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 
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1. Podejmowanie wszechstronnej współpracy 
przede wszystkim z innymi grupami o 
podobnym charakterze, działającymi na 
terenie Polski. Ponadto współpraca z 
instytucjami placówkami naukowymi, 
muzeami, stowarzyszeniami społecznymi i 
kulturalnymi, fundacjami, władzami 
samorządowymi, które wykażą 
zainteresowanie historią regionu. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, 
wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej 
oraz innej aktywności temu służącej. 
3. Udział w zlotach, konferencjach, zjazdach i 

w innych przedsięwzięciach poświęconych 
ww. tematyce. 
4. Organizowanie spotkań, zlotów, 
konferencji, wystaw i innych, celem 
prezentowania dorobku Stowarzyszenia oraz 
kultywowania historii regionu. 
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z 
innymi organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się podobną tematyką. 
6. Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla 
realizacji celów statutowych. 
7. Działania na rzecz integracji środowisk 
rekonstruujących wydarzenia historyczne. 
8. Doskonalenie i pogłębianie wiedzy 
fachowej członków Stowarzyszenia poprzez 
organizację seminariów, wykładów i innych 
form temu służących. 
9. Rekonstruowanie wydarzeń historycznych. 
10. Prowadzenie poszukiwań, prac 
zachowawczych w oparciu o odpowiednie 
zgody i upoważnienia oraz przekazywanie i 
udostępnianie społeczeństwu przedmiotów 
określanych mianem dziedzictwa kulturowego 
i materialnego naszego kraju. 
11. Zapewnienie pomocy prawnej, 
organizacyjnej i finansowej umożliwiającej 
trwałe zachowanie zabytków lub obiektów o 
walorach historycznych oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie. 
12. Zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków lub obiektów o walorach 
historycznych. 
13. Popularyzowanie wiedzy o zabytkach i ich 
znaczeniu dla historii i kultury. 
14. Udział w obchodach rocznicowych i 
innych przedsięwzięciach służących 
upamiętnianiu poległych, poszkodowanych 
bądź zamordowanych w XIX i XX wieku. 
15. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania 
patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z 
właściwymi urzędami, instytucjami, 
organizacjami rządowymi i poza rządowymi 
oraz podmiotami samorządowymi. 
16 W oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, 
odbudowa i renowacja historycznego 
wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, 
pojazdów mechanicznych jak i obiektów 
mających wartość historyczną. 
17. Organizowanie i prowadzenie 
przedsięwzięć mogących przyczynić się do 
realizacji celów Statutowych. 
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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. 

58. 
Stowarzyszenie zwykłe 

mieszkańców ulicy Grottgera 
w Mosinie 

13.08.2018 r. 

1. Reprezentowanie mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości ww. obszaru wobec organów 
władzy i administracji państwowej  
i samorządowej, instytucji, organizacji, osób 
fizycznych i prawnych; 
2. Informowanie społeczności lokalnej  
o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania; 
3. Integracja społeczności lokalnej; 
4. Organizowanie i wspieranie działań 
środowisk zaangażowanych w proces rozwoju 
gminy Mosina; 
5. Utrzymanie wspólnego mienia w dobrym 
stanie technicznym i należytym porządku. 

ul. Grottgera 17,  
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Maciej Skalski - prezes 
Sebastian Roksela - wiceprezes 

Agnieszka Grenda - skarbnik 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia, w tym do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych, upoważnieni są 
wszyscy członkowie zarządu 

działający łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
21.05.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.11.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie zebrań i innych imprez; 
2. Współpracę i wzajemną pomoc członków 
Stowarzyszenia; 
3. Współpracę z osobami i instytucjami  
o podobnych celach i działaniach; 
4. Współpracę z organami władzy  
i administracji państwowej i samorządowej; 
5. Składanie organom administracji wniosków 
i zastrzeżeń do projektów planów 
zagospodarowania przestrzennego i do 
decyzji administracyjnych, mających istotny 
wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy 
Mosina oraz środowisko naturalne, a także 
opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia 
ich zgodności z interesami ochrony zdrowia 
ludności i przyrody; 
6. Działalność integrującą mieszkańców  
i właścicieli nieruchomości w gminie Mosina 
oraz w szczególności właścicieli 
nieruchomości przy ulicy Grottgera  
i w najbliższym jego sąsiedztwie poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną  
i towarzyską; 
7. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego; 
8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury  
i tradycji; 
9. Uczestnictwo w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych; 
10. Inne działania realizujące cele 
Stowarzyszenia. 

59. 
Stowarzyszenie Sportów 
Walki Murowana Goślina 

Team 
14.08.2018 r. 

1. Upowszechnianie sportów walki; 
2. Podnoszenie sprawności psychofizycznej 
dzieci, młodzieży i dorosłych; 
3. Rozwijanie sportów walki w środowisku 
szkolnym; 
4. Promocja i rozpowszechnianie kultury 
sportów walki; 
5. Propagowanie i rozwijanie rekreacji 
fizycznej, sportu i aktywnego wypoczynku; 
6. Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 

ul. Tęczowa 9,  
62-095 Murowana 
Goślina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Mateusza 
Juskowiaka. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
07.08.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.10.2018 

Powiat poznański 

1. Organizowanie zajęć z zakresu 

upowszechniania kultury sportów walki; 
2. Organizowanie wyjazdów i zawodów 
sportowych; 
3. Organizowanie pokazów, seminariów, 
konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
4. Uczestniczenie w zawodach oraz 
imprezach sportowych w kraju i za granicą; 
5. Organizowanie kreatywnych form 
spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia 
sportowe; 
6. Prowadzenie strony internetowej  
i publikowanie materiałów i informacji 
związanych z 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. 

60. 
MŁODZI + 60 "AKTYWNOŚĆ 

ŁĄCZY POKOLENIA" 

1) 20.08.2018 r. 
2) 07.03.2019 r. 

– zmiana 
3) 12.07.2019 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
2. profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia 
oraz propagowanie zachowań 
prozdrowotnych; 
3. poprawa sprawności fizycznej i kondycji 
seniorów, dzieci i młodzieży; 
4. przeciwdziałanie zachowaniom 
depresyjnym związanym ze starością; 
5. organizacja czasu wolnego seniorów, 
dzieci i młodzieży; 
6. popularyzacja aktywnych form spędzania 
czasu dla całych rodzin; 
7. znoszenie barier międzypokoleniowych 

przez aktywność i czynności kulturalno-
oświatowe; 
8. pomoc charytatywna dla dzieci z ubogich 
rodzin; 
9. organizacja działania wolontariatu. 

ul. Zalesie 3, 
Promnice,  
62-005 Czerwonak 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Annę Pytel. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
16.08.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE 

uchwała nr 1/2019 z dnia 
18.02.2019 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 18.02.2019 r. 

Anna Pytel  

OP.512.12.2018; 
 
 

W dniu 11.07.2019 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

Rzeczpospolita Polska 

1. organizację zajęć ruchowych, 
dostosowanych do możliwości fizycznych 
seniorów, dzieci i młodzieży; 
2. organizację ogólnodostępnych imprez 
sportowych; 
3. organizację wycieczek krajoznawczych  
o charakterze sportowym; 
4. upowszechnianie niektórych aktywności 
ruchowych wśród seniorów, dzieci  
i młodzieży; 
5. organizację wykładów na tematy zdrowotne 
udzielanych przez specjalistów w określonych 
dziedzinach; 
6. organizację badań profilaktycznych dla 
seniorów, dzieci i młodzieży. 

61. "SIEDLECZANKI" 21.09.2018 r. 

1. Integracja środowiska lokalnego; 
2. Pomoc społeczna; 
3. Działalność charytatywna; 
4. Ochrona i promocja zdrowia; 
5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  
6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i tradycji; 
7. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; 
8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. 

Siedleczek 9,  
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Anna Nowakowska - 
przewodnicząca 

Joanna Pleszewa - skarbnik 
Natalia Zdziabek - sekretarz 

 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
13.09.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.13.2018 

wieś Siedleczek i Leśna Grobla 

1. Pozyskiwanie dodatkowych środków na 
działalność regulaminową; 
2. Organizowanie spotkań, prelekcji oraz 
innych imprez; 
3. Współpracę z wszelkimi osobami  
i instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci  
i młodzieży; 
5. Organizowanie imprez integracyjnych, 
kulturalnych i edukacyjnych; 
6. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, 
w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 

7. Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
8. Inne działania realizujące cele regulaminu. 



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. 

62. 
Stowarzyszenie "Błażejewko 

dla Kórniczan” 

1) 24.09.2018 r. 
2) 13.01.2022 r. 

– zmiana  
3) 23.02.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji  

1. Działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miasta i gminy Kórnik,  
w szczególności w zakresie ładu 
przestrzennego, transportu, ochrony 
środowiska przyrodniczego, na rzecz 
sprawiedliwego społeczeństwa  
i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla 
wspierania kultury w przestrzeni miasta; 
2. Rozpoznawanie problemów lokalnych 
społeczności i różnych środowisk oraz 
współpraca z władzami miasta w ich 
rozwiązywaniu; 
3. Ochrona godnych warunków życia 

mieszkańców oraz działania na rzecz ich 
poprawy; 
4. Wspieranie działań mających na celu 
integrację różnych grup mieszkańców w celu 
poznawania problemów w różnych rejonach 
gminy; 
5. Uczestnictwo w formułowaniu strategii 
rozwoju miasta i aglomeracji; 
6. Pomoc przy tworzeniu koncepcji 
rozwiązywania lokalnych i środowiskowych 
problemów; 
7. Wypracowanie praktyki konsultacji 
społecznych odnośnie do długofalowych 
działań inwestycyjnych dotyczących 
społeczności lokalnych i ogólnomiejskich; 
8. Kształtowanie obywatelskich kompetencji 
społeczności lokalnych i środowisk 
społecznych w dziedzinach związanych  
z funkcjonowaniem Gminy Kórnik; 
9. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz 
informacji o wszelkich działaniach 
instytucjonalnych mających wpływ na warunki 
życia społeczności lokalnych i środowisk 
społecznych w Gminie Kórnik; 
10. Budowanie poparcia społecznego dla 
działań nakierowanych na ważne potrzeby 
ogółu mieszkańców. 

ul. Błażejewska 24b, 
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Adam Zydroń - prezes 
 

Do składania oświadczeń  
i zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu 

stowarzyszenia upoważniony 
jest każdy członek zarządu 

samodzielnie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.09.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE 

uchwała nr 1/2021 z dnia 
20.12.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
  

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 20.12.2021 r. 

Adam Zydroń  

OP.512.14.2018; 
 
 

W dniu 22.02.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

gmina Kórnik 



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 organizacyjnej, 
naukowo-technicznej i oświatowej,  
w szczególności inspirowanie i popieranie 
badań i projektów sprzyjających, zbieżnych  
z celami Stowarzyszenia; 
2. Aktywne uczestnictwo w postępowaniach 
administracyjnych w zakresie planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, 
konsultacjach społecznych oraz innych 
formach aktywności, zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia; 
3. Inicjowanie oraz udział w postępowaniach 
cywilnych (w tym postępowań przed sądami 

arbitrażowymi), zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia; 
4. Współdziałanie z organami władzy 
publicznej oraz innymi organizacjami 
obywatelskimi; 
5. Opracowywanie na rzecz i w imieniu 
społeczności lokalnych opinii i ekspertyz  
w zakresie zbieżnym z celami 
Stowarzyszenia; 
6. Prowadzenie działalności kulturalnej  
i oświatowej, w tym współdziałanie  
w organizowaniu przedsięwzięć zbieżnych  
z celami Stowarzyszenia; 
7. Współpracę i wzajemną pomoc, wymianę 
doświadczeń wszystkich członków 
Stowarzyszenia; 
8. Współpracę i wymianę doświadczeń  
z innymi organizacjami o tym samym lub 
podobnym profilu; 
9. Podejmowanie działań propagujących cele 
statutowe Stowarzyszenia; 
10. Prowadzenie działalności integrującej 
członków Stowarzyszenia przez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 
11. Prowadzenie działalności dobroczynnej 
przez organizowanie pomocy, zbiórek  
i gromadzenie funduszy w celach zbieżnych  
z celami Stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wspólnie dla Wielkopolski” 24.09.2018 r. 

1. Działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miasta i gminy Kórnik oraz 
Województwa Wielkopolskiego, w 
szczególności zakresie ładu przestrzennego, 
transportu, ochrony środowiska 
przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego 
społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej 
gospodarki, dla wspierania kultury w 
przestrzeni miasta i województwa. 
2. Rozpoznawanie problemów lokalnych 
społeczności i różnych środowiska oraz 
współpraca z władzami miasta oraz 
Województwa Wielkopolskiego w ich 

rozwiązywaniu. 
3. Ochrona godnych warunków życia 
mieszkańców oraz działania na rzecz ich 
poprawy. 
4. Wspieranie działań mających na celu 
integrację różnych grup mieszkańców w celu 
poznawania problemów w różnych rejonach 
gminy oraz Województwa. 
5. Uczestnictwo w formułowaniu strategii 
rozwoju miasta i aglomeracji. 
6. Pomoc przy tworzeniu koncepcji 
rozwiązywania lokalnych i środowiskowych 
problemów. 
7. Wypracowanie praktyki konsultacji 
społecznych odnośnie do długofalowych 
działań inwestycyjnych dotyczących 
społeczności lokalnych i ogólnomiejskich. 
8. Kształtowanie obywatelskich kompetencji 
społeczności lokalnych i środowisk 
społecznych w dziedzinach związanych z 
funkcjonowaniem Gminy Kórnik oraz 
Województwa Wielkopolskiego. 
9. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz 
informacji o wszelkich działaniach 
instytucjonalnych mających wpływ na warunki 
życia społeczności lokalnych i środowisk 
społecznych w Gminie Kórnik oraz 
Województwie Wielkopolskim. 
10. Budowanie poparcia społecznego dla 
działań nakierowanych na ważne potrzeby 
ogółu mieszkańców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Tęczowa 9, 
Robakowo 
62-023 Gądki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Adam Pułról - prezes 
 

Do składania oświadczeń i 
zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu 

stowarzyszenia upoważniony 
jest każdy członek zarządu 

samodzielnie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.09.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.15.2018 

gmina Kórnik oraz Województwo 
Wielkopolskie 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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 organizacyjnej, 
naukowo-technicznej i oświatowej w 
szczególności inspirowanie i popieranie 
badań i projektów sprzyjających zbieżnych z 
celami Stowarzyszenia. 
2. Aktywne uczestnictwo w postępowaniach 
administracyjnych w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego, 
konsultacjach społecznych oraz innych 
formach aktywności zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia. 
3. Inicjowanie oraz udział w postępowaniach 
cywilnych (w tym postępowań przed sądami 

arbitrażowymi), zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia. 
4. Współdziałanie z organami władzy 
publicznej oraz innymi organizacjami 
obywatelskimi. 
5. Opracowywanie na rzecz i w imieniu 
społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w 
zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia. 
6. Prowadzenie działalności kulturalnej i 
oświatowej, w tym współdziałanie w 
organizowaniu przedsięwzięć zbieżnych z 
celami Stowarzyszenia. 
7. Współpracę i wzajemną pomoc, wymianę 
doświadczeń wszystkich członków 
Stowarzyszenia. 
8. Współpracę i wymianę doświadczeń z 
innymi organizacjami o tym samym lub 
podobnym profilu. 
9. Podejmowanie działań propagujących cele 
statutowe Stowarzyszenia. 
10. Prowadzenia działalności integrującej 
członków Stowarzyszenia przez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 
11. Prowadzenie działalności dobroczynnej 
przez organizowanie pomocy, zbiórek i 
gromadzenie funduszy w celach zbieżnych z 
celami Stowarzyszenia. 

64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w 
Brzeźnie 

1) 01.10.2018 r. 
2) 29.11.2022 r. 

– zmiana 
 

1. Integracja środowiska lokalnego. 
2. Pomoc społeczna. 
3. Działalność charytatywna. 
4. Ochrona i promocja zdrowego trybu życia. 
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji. 
6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz przyrody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Długa 1, Brzeźno, 
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Iwona Dopierała - 
przewodnicząca 

Lidia Juchacz - zastępca 
Agnieszka Piaskowska - 

sekretarz 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz zaciągania 

zobowiązań majątkowych 
wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu działających 
łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
26.09.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.16.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1. Pozyskiwania dodatkowych środków na 
działalność. 
2. Organizowanie spotkań oraz imprez. 
3. Współpraca z osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania. 
4. Organizowanie imprez kulturalnych i 
edukacyjnych. 
5. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 
6. Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

65. Ekologiczne Puszczykowo 03.10.2018 r. 

1. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie 
środowiska naturalnego; 
2. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie 
dziedzictwa kulturowego bez degradacji 
środowiska naturalnego; 
2. Propagowanie szeroko pojmowanych 
działań proekologicznych, w tym działań 
edukacyjnych; 
3. Kształtowanie pozytywnych postaw 
człowieka wobec przyrody, w tym poczucia 
odpowiedzialności za jakość środowiska 
naturalnego; 
4. Samorealizacja człowieka w zgodzie ze 

środowiskiem naturalnym; 
5. Dobrostan ludzi i zwierząt; 
6. Rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
środowiska naturalnego i możliwościach 
przeciwdziałania tym zagrożeniom; 
7. Ochrona i zachowanie krajobrazu 
naturalnego i kulturowego oraz działania na 
rzecz ładu przestrzennego; 
6. Ochrona człowieka i natury przed 
szkodliwym oddziaływaniem inwestycji, ze 
szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
prowadzonych na terenach objętych ochroną 
lub z nimi sąsiadujących; 
8. Ochrona wartości kulturowych, 
zabytkowych, urbanistycznych  
i przyrodniczych, w tym działalność na rzecz 
zachowania i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego oraz aktywna ochrona 
materialnych i niematerialnych dóbr kultury  
i tradycji, w tym wsparcie i prowadzenie prac 
konserwatorskich; 
9. Pobudzanie i rozwój świadomości oraz 
postaw proekologicznych, w tym organizacja 
wolontariatu; 
10. Wspieranie działań lokalnych 
społeczności na rzecz ruchu Slow Life: 
promocja życia zgodnie z naturą,  
w poszanowaniu rodzimej kultury,  
w wolniejszym tempie i z rosnącą 
świadomością; 
11. Działania na rzecz powstawania Slow City 
- „wolnego miasta", które wdraża idee ruchu 
Slow Life; 
12. Rozpowszechnianie idei rozwoju 
przyjaznego miasta szanującego naturę  
i kulturę dla społeczności lokalnej wszystkich 
generacji; 
13. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; 
14. Działanie na rzecz rozpowszechniania 
turystyki proekologicznej. 

ul. Mickiewicza 14,  
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Anna Sokolnicka-Elzanowska - 

prezes 
Maria Sokolnicka-Guzek - 

wiceprezes 
 

Składanie oświadczeń woli  
w imieniu stowarzyszenia, 

zaciąganie zobowiązań 
majątkowych, następuje  

w obecności przynajmniej 
dwóch członków zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
30.09.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.17.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1. Występowanie do właściwych władz, 
instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi 
ochrony środowiska naturalnego  
i kulturowego; 
2. Wyrażanie stanowiska oraz udział  
w analizowaniu sytuacji i problemów 
mających wpływ na środowisko naturalne na 
terenie objętym działaniem Stowarzyszenia; 
3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie 
działań oraz projektów, inicjatyw badawczych, 
artystycznych i edukacyjnych zmierzających 
do ochrony środowiska naturalnego  
i kulturowego; 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjno-szkoleniowej ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka i praw 
obywatelskich, ekologii, Unii Europejskiej, 
historii i kultury regionalnej; 
5. Prowadzenie baz danych związanych  
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

z celami statutowymi; 
6. Rejestrację i rozpowszechnianie efektów 
działalności Stowarzyszenia; 
7. Organizację, reklamę, promocję, produkcję 
i wsparcie wystaw, wernisaży, spektakli, 
pokazów, konkursów, festiwali, koncertów, 
recitali, odczytów, sympozjów, sesji, 
seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, 
spotkań, akcji oraz wszelkich innych form 
aktywności społecznych ze szczególnym 
nastawieniem na korzyści środowisk 
lokalnych; 
8. udział w przedsięwzięciach związanych  

z ochroną środowiska naturalnego  
i kulturowego realizowanych przez jednostki 
samorządowe i inne podmioty dotyczących: 
a) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury 
technicznej, 
b) dróg, chodników, parkingów i ścieżek 
rowerowych, 
c) oświaty, kultury, sportu, rekreacji, 
d) ładu przestrzennego, 
e) porządku i bezpieczeństwa, 
f) stanu środowiska naturalnego, 
g) usług świadczonych przez jednostki 
organizacyjne miast i gmin, 
h) ochrony zabytków. 
9. Nawiązywanie współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi, organami 
administracji państwowej i samorządowej, 
instytucjami oraz środowiskami krajowymi  
i zagranicznymi w celu realizacji zadań 
statutowych, w tym z jednostkami 
organizacyjnymi Unii Europejskiej; 
10. Działalność informacyjną i wydawniczą 
popularyzującą cele statutowe 
Stowarzyszenia; 
11. Przyznawanie nagród i wyróżnień 
mających na celu promocję działań 
statutowych Stowarzyszenia; 
12. Propagowanie zasad głębokiej ekologii 
poprzez: działania edukacyjne  
i popularyzatorskie, publikacje drukowane  
i elektroniczne oraz projekty aplikacyjne; 
13. Współpracę z organami władzy każdego 
szczebla, organizacjami i osobami fizycznymi 
w celu realizacji celów stowarzyszenia; 
14. Udział w postępowaniach 
administracyjnych, planistycznych, sądowych, 
legalizacyjnych i innych dotyczących zarówno 
ingerencji w środowisko naturalne, kulturowe 
jak i realizacji idei ruchu Slow Life poprzez 
składanie do organów administracji  
i podmiotów zarządzających uwag, 
zastrzeżeń i odwołań w sprawie działań  
i przedsięwzięć (w tym inwestycji) mogących 
oddziaływać na środowisko, na wszelkich 
etapach ich planowania, projektowania, 
realizacji, eksploatacji i likwidacji (w tym: 
rozbiórki); 
15. Zlecanie, wykonywanie, koordynowanie 
inwentaryzacji przyrodniczych; 
przygotowywanie i zlecanie wykonania 
opracowań, opinii i ekspertyz 
specjalistycznych dotyczących 
funkcjonowania środowiska naturalnego  
i kulturowego, w tym istniejących  
i potencjalnych zagrożeń i mechanizmów 
degradacji; 
16. Popularyzowanie idei Slow Life przez 
organizacje i promocje akcji, wydarzeń  
i rozwiązań integrujących lokalne środowiska; 
podejmowanie działań na rzecz formalnego 
przystępowania miast do ruchu Slow City. 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

66. 
Stowarzyszenie Weneckie, 

Stowarzyszenie ul. Weneckiej 
w Tarnowie Podgórnym 

05.10.2018 r. 

Podejmowanie działań zmierzających do 
pozyskiwania środków na fundamenty, 
elewację przy wjeździe do garażu, remont 
schodów i barierek frontowych, odwodnienie 
liniowe i związane z tym utrzymanie 
infrastruktury, utrzymanie dachów  
i infrastruktury w tym rury spustowe, odgromy 
- z wyłączeniem przeglądów technicznych 
oraz odpowiednie utrzymanie i inne remonty 
ul. Weneckiej w Tarnowie Podgórnym. 

ul. Wenecka 7/7a,  
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Anna Marciniak - prezes 
Sebastian Prill - sekretarz 

Katarzyna Gertig - skarbnik 
 

Do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu 

stowarzyszenia, w tym do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych, wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków 

zarządu, w tym prezesa lub 

skarbnika. Inne osoby mogą 
dokonywać czynności prawnych 

w imieniu stowarzyszenia 
wyłącznie na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego 
przez zarząd. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
31.01.2017 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.18.2018 

Tarnowo Podgórne 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez 
działalność społeczną członków. Działania te 
będą wspierane ze środków finansowych  
tj.: składek członkowskich w wysokości 
minimum 100 złotych, dwa lokale - 200 
złotych, płatnych do 10 - ego dnia każdego 
miesiąca. 

67. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Mocni 
Świątniki 

24.10.2018 r. 

1. Kreowanie i wspieranie inicjatyw 
społecznych na rzecz budowy dróg, 
chodników, ciągów komunikacyjnych, sieci: 
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, 
zaopatrzenia wsi w wodę oraz odprowadzenia 
wód opadowych. 
2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 
postaw i działań sprzyjających rozwojowi 
społecznemu wsi Świątniki. 
3. Wspieranie działań związanych z ochroną 
środowiska i krajobrazu wsi Świątniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Widokowa 6, 
Świątniki 
62-022 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Mirosław Knopkiewicz  - prezes 

Olga Balcerzak - wiceprezes 
Agnieszka Skorupska - skarbnik 

 
Do reprezentowania 

stowarzyszenia na zewnątrz 
oraz zaciągania zobowiązań 
majątkowych upoważnionych 
jest dwóch członków zarządu 

działających łącznie w tym 
prezes lub wiceprezes. 

Komisja Rewizyjna: 
Agata Bobrowska - 

przewodnicząca 
Beata Tomczak      - 

członek 
Marta Stachowiak - 

członek 

uchwalono 
03.10.2018 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.19.2018 

Rzeczpospolita Polska oraz teren poza jej 
granicami 

1. Występowanie  z wnioskami  i opiniami do 
właściwych organów administracji publicznej i 
państwowej. 
2. Współpracę z wszystkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach działania. 
3.Wspieranie działań dążących do realizacji 
celów Stowarzyszenia. 
4. Organizowanie spotkań i prelekcji 
związanych z celami Stowarzyszenia 

68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej „MY 

Kórniczanie” 
26.10.2018 r. 

1. Ułatwienie dostępu do informacji 
publicznej. 
2. Jawność i transparentność życia 
publicznego. 
3. Monitoring wydatków publicznych. 
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom 
patologii społecznej w instytucjach 
publicznych. 
5. Aktywizacja rozwoju społeczności 
lokalnych. 
6. Edukacja w zakresie praw i wolności 
obywatelskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pl. Niepodległości 17 
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Damiana 
Zawieję 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.10.2018 r., 

uchwała nr 2/2017 
NIE    OP.512.20.2018 

Rzeczpospolita Polska i zagranica 

1. Wsparcie mieszkańców w zakresie 
rozbudowy infrastruktury przez Gminę Kórnik 
(kanalizacja, drogi, oświetlenie, chodniki). 
2. Monitoring zagrożeń środowiska 
naturalnego (przeciwdziałanie degradacji 
jezior, skażeniu wód gruntowych i 
zanieczyszczania powietrza). 
3. Produkcja i dystrybucja treści audio-video o 
charakterze informacyjno-edukacyjnym. 
4. Stały monitoring wszystkich działów Urzędu 
Miejskiego w Kórniku. 
5. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do 
informacji publicznej. 
6. Publiczny monitoring aktywności radnych i 
burmistrza. 
7. Współpraca z radnymi z innych komitetów. 
8. Organizacja debat, spotkań, szkoleń z 
mieszkańcami. 



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. 

9. Prowadzenie internetowej platformy 
informacyjnej dla członków stowarzyszenia i 
mieszkańców. 
10. Popularyzacja i rozwój idei wolontariatu. 
11. Pomoc prawna dla członków 
wspierających stowarzyszenie. 
12. Udział w postępowaniach sądowych i 
administracyjnych w sprawach wynikających z 
celów regulaminowej działalności 
Stowarzyszenia, a w szczególności w 
sprawach z zakresu ochrony praw i wolności 
obywatelskich oraz naruszania bądź 
ograniczania prawa do informacji publicznej. 

13. Składanie w interesie społecznym oraz w 
interesie osób trzecich petycji, skarg i 
wniosków w sprawach objętych zakresem 
regulaminowej działalności Stowarzyszenia. 
14. Inicjowanie oraz wspieranie imprez 
kulturalnych. 
15 Współpraca z osobami i instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie objętym celami 
stowarzyszenia oraz z osobami 
zainteresowanymi jego celem. 

69. 

Stowarzyszenie GRUPA 
RATOWNICTWA 

INŻYNIERYJNEGO I 
SPECJALNEGO 

05.12.2018 r. 

1) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie katastrofom, pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami administracji 
rządowej i samorządowej i innymi 
podmiotami; 
2) udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych  
z ochroną środowiska oraz innych klęsk  
i zdarzeń związanych z katastrofami 
wywołanymi czynnikiem ludzkim; 
3) kształcenie społeczeństwa o istniejących 
zagrożeniach wywołanych katastrofami oraz 
sposobach ochrony przed nimi; 
4) wsparcie edukacyjne i prewencyjne  
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
obywateli RP; 
5) współdziałanie w procesach kształtowania 
postaw obywatelskich, propaństwowych  
i patriotyczno-obronnych; 
6) wspieranie systemu obrony terytorialnej; 
7) prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla 
ratowników, organów administracji 
samorządowej oraz podmiotów ratowniczych; 
8) doradztwo podmiotom zwalczającym 
zagrożenia wynikające z ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia  
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; 
9) propagowanie i wspieranie działań na 
rzecz kultury fizycznej; 
10) prowadzenie działalności na rzecz 
ochrony środowiska; 
11) prowadzenie prac naukowych  
i badawczych w celu usprawnienia działań 
ratowniczych podczas katastrof i klęsk 
żywiołowych; 
12) finansowanie szkoleń specjalistycznych 
dla członków GRIS obejmujących swoim 
zakresem działalność stowarzyszenia. 
13) wykonywanie innych zadań wynikających 
z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
klęski żywiołowej. 

ul. Nowa 60.  
62-060 Strykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Łukasz Spurtacz - dowódca 
Tomasz Gołębiewski -  
I zastępca dowódcy 
Michał Sokołowski -  
II zastępca dowódcy 

 
Do zadań zarządu należy 

zaciąganie w imieniu 
stowarzyszenia zobowiązań 

finansowych i innych 
zobowiązań majątkowych  

w zakresie zwykłego zarządu. 
Umowy, pełnomocnictwa  
i dokumenty finansowe  

w imieniu GRIS podpisuje 
dowódca,  

w przypadku jego nieobecności 
zastępcy. 

Zarząd może upoważnić 
sekretarza do reprezentowania 
stowarzyszenia na zewnątrz, do 

podpisywania umów, 
pełnomocnictw i dokumentów 

finansowych. 

Komisja Rewizyjna: 
Sebastian Grzesiak - 

przewodniczący 
Paweł Kornacki - 

członek 
Wojciech 

Andrzejewski - 
członek 

uchwalono 
10.11.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.21.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1) powołanie zespołów do ustalania stanu  
i zapobiegania bezpośrednim skutkom klęsk 
żywiołowych, katastrof budowlanych itp.; 
2) przedstawianie organom administracji 



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. 

rządowej i samorządowej wniosków  
w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz 
zwalczania klęsk i katastrof; 
3) powołanie spośród członków 
stowarzyszenia zespołów ratowniczych do 
wykonywania określonych zadań; 
4) organizacja specjalistycznych szkoleń dla 
członków GRIS i innych podmiotów przy 
współpracy z Państwową Strażą Pożarną 
oraz innymi instytucjami zajmującymi się 
bezpieczeństwem państwa; organizowanie 
zawodów, ćwiczeń sportowych i imprez 
propagujących kulturę fizyczną; 

5) prowadzenie innych form działalności 
mających na celu wykonanie zadań 
wynikających z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, klęsce żywiołowej oraz 
niniejszego regulaminu; 
6) organizowanie konferencji, seminariów, 
szkoleń i wykładów; 
7) wymiana wiedzy i doświadczeń  
w szczególności poprzez organizację 
wyjazdów poligonowych, ćwiczeń, szkoleń. 

70. 

Stowarzyszenie Zwykłe Na 
Rzecz Budowy Osiedla 

"Dobra Rycerskie"  
w Niepruszewie 

1) 20.12.2018 r. 
2) 29.05.2019 r. 
- zmiana 

 

1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej 
osiedla. 
2. Zarządzanie jako właściciel siecią 
wodociągową wybudowaną przez poprzednie 
Stowarzyszenie, zlokalizowaną w ciągu ulic 
Żytniej i Poznańskiej w obrębie Osiedla 
„Dobra Rycerskie” w Niepruszewie 

ul. Żyzna 22, 
Niepruszewo,  
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Wiesław Słowiński - prezes 
Marek Bączyk -  

zastępca prezesa 
Paweł Bączyk - członek 

 
Do reprezentowania 

stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.12.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
zmieniono  

22.05.2019 r. 
uchwała nr 1/2019 

NIE    OP.512.22.2018 

Niepruszewo, osiedle "Dobra Rycerskie" 

Współpraca z organami samorządowymi 
Urzędu Miasta i Gminy Buk. 

71. 
Klub Jeździecki                

Sport Zamysłowo 

1) 27.12.2018 r. 
2) 03.02.2020 r. 
- zmiana 

1. Inicjowanie i organizowanie obozów  
i kolonii, imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych, pokazów, wystaw, działalności 
charytatywnej, popieranie wspólnych 
przedsięwzięć w tym zakresie; 
2. Organizacja wyjazdów sportowych, 
wypoczynkowych, artystycznych oraz innych 
wyjazdów specjalistycznych; 
3. Popularyzowanie wiedzy na temat 
zagadnień związanych z tematyką jeździecką; 
4. Działanie na rzecz praw kobiet i mężczyzn; 
5. Zwiększenie dostępu do edukacji. 

ul. Twardowska 52, 
Zamysłowo,  
62-060 Stęszew 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Michała 
Nowackiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
19.12.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
zmieniono 

23.01.2020 r. 
uchwała nr 1/2019 

NIE    OP.512.23.2018 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kursów, staży i innych działań edukacyjno-
szkoleniowych oraz organizowanie 
konferencji, wystaw i pokazów; 
2. Promowanie i upowszechnianie 
jeździectwa; 
3. Prowadzenie hodowli koni; 
4. Organizowanie wyjazdów zagranicznych; 
5. Organizowanie rekreacji konnej; 
6. Wspieranie działań dobroczynnych  
i humanitarnych; 
7. Pogłębianie wiedzy na temat sportów 
konnych i rozwoju kultury fizycznej w tym 
zakresie; 
8. Organizowanie zajęć hipoterapii; 
9. Organizowanie wydarzeń sportowych, 
jednorazowych i cyklicznych związanych  
z celem działania klubu. 

72. Rokietnicki Klub Seniorów 
1) 02.01.2019 r. 
2) 05.10.2021 r. 
- zmiana 

1. Organizowanie aktywnego życia 
kulturalnego; 
2. Zwiększanie aktywności fizycznej  
i zdrowotnej członków Klubu; 
3. Poszerzanie horyzontów w zakresie wiedzy 

ul. Sportowa 1,  
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Bogusława Rzepka - prezes 

Wanda Koralewska -  
vice prezes 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
20.12.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
 
 

NIE    OP.512.24.2018 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

ogólnej oraz tematycznej; 
4. Udzielanie się w życiu społecznym 
miejscowości Rokietnica a także całej gminy; 
5. Pozyskiwanie środków na działalność 
statutową; 
6. Motywowanie środowiska seniorów do 
wspólnego spędzania czasu wolnego  
i zwiększania udziału w życiu społecznym; 
7. Propagowanie różnych form działalności 
twórczej seniorów; 
8. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości obywatelskiej  

i kulturowej; 
9. Promocja Gminy Rokietnica; 
10. Organizowanie grup zainteresowań  
o różnej tematyce zawodowej, kulturalnej, 
sportowej, wspieranie ich aktywności; 
11. Wspieranie oraz realizacja innych 
inicjatyw zgłaszanych i podejmowanych przez 
seniorów; 

Jadwiga Starzonek - sekretarz 
Krystyna Sochacka - skarbnik 

Józef Kleczewski - członek 
 

Do zaciągania zobowiązań 
majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch członków 
zarządu działających łącznie. 

zmieniono 
31.08.2021 r., 

uchwała nr 1/2021 

gmina Rokietnica 

1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie 
zainteresowań środowiska seniorów; 
2. Organizację wyjazdów tematycznych oraz 
wycieczek krajoznawczych i turystycznych; 
3. Uczestnictwo w zajęciach poprawiających 
kondycję fizyczną oraz sprawność umysłową; 
4. Udział w akcjach edukacyjnych oraz 
organizację warsztatów artystycznych; 
5. Organizację spotkań z artystami z różnych 
dziedzin kultury i sztuki; 
6. Organizację spotkań z przedstawicielami 
służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń 
wieku senioralnego; 
7. Współpracę z innymi organizacjami 
zrzeszającymi seniorów, wspólne 
organizowanie imprez okolicznościowych; 
8. Aktywne spędzanie wolnego czasu, 
inicjatywy rozwoju swoich małych ojczyzn; 
9. Integrację rówieśniczą  
i międzypokoleniową. 

73. 
 
Rio Grande Krosinko 
 

09.01.2019 r. 

1. Upowszechnianie i rozwijanie sportu, 
rekreacji ruchowej oraz innych form 
aktywnego wypoczynku ze szczególnym 
uwzględnieniem sportów hippicznych, 
rekreacji konnej, hipoterapii, jak również 
stwarzanie dogodnych warunków działania w 
tym zakresie. 
2. Krzewienie właściwego stosunku ludzi do 
zwierząt. 
3. Aktywny udział w życiu społeczno-
sportowo-rekreacyjnym środowiska. 
4. Pomoc skrzywdzonym, biednym i chorym 
zwierzętom. 
5. Propagowanie ochrony środowiska. 
6. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu 
opieki i umiejętności jazdy konnej. 
7. Nawiązanie współpracy, kontaktów i 
współdziałanie z innymi organizacjami, 
urzędami i instytucjami w zakresie aktywnego 
wypoczynku, hipoterapii i innych form 
rehabilitacji. 
8. Stymulowanie produkcji i dystrybucji 
nowoczesnego i tradycyjnego sprzętu 
konnego oraz informacja w zakresie jego 
nabywania i wymiany. 
9. Propagowanie naukowej wiedzy z 
dziedziny kynologii. 
10. Współdziałanie z organizacjami 
kynologicznymi lub organizacjami o 
podobnym zakresie działania. 
11. Działalność naukowa i oświatowa oparta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Lipowa 1, Krosinko, 
62-050 Mosina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Krzysztof Makosz - prezes 
Witold Styła - wiceprezes 

Marika Wawrzyniak - skarbnik 
Emilia Barcz - sekretarz 

 
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: 
Anna Lenartowska-

Piontek - 
przewodnicząca 

Teresa Katarzyna 
Heydel - zastępca 
przewodniczącej 

Anna Łuś - sekretarz 

uchwalono 
04.01.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.1.2019 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

na podstawach naukowych, fachowa pomoc 
ludziom z wykorzystaniem wyszkolonych 
zwierząt. 
12. Upowszechnianie kynoterapii, jako 
metody rehabilitacji. 
13. Upowszechnianie i rozwijanie sportu, 
rekreacji ruchowej oraz innych form 
aktywnego wypoczynku w zakresie sportów 
kynologicznych. 
14. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
w trudnej sytuacji rodzinnej, a także 
wyrównywanie szans tych rodzin. 
15. Ochrona i promocja zdrowia. 

16. Propagowanie aktywnych form 
wypoczynku. 
17. Działanie na rzecz  integracji środowiska 
lokalnego. 
18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego, krajoznawstwa 
oraz wypoczynku. 
19. Promocji i organizacji wolontariatu. 
20. Podejmowanie działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy miedzy społeczeństwami. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie egzaminów, zawodów, 
imprez charytatywnych oraz rekreacyjnych i 
sportowych dla swoich członków, domów 
dziecka oraz innych osób fizycznych i 
prawnych, w oparciu o środki własne i pomoc 
osób fizycznych zainteresowanych 
działalnością stowarzyszenia. 
2. Branie udziału w imprezach sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych przez władze 
kultury fizycznej i turystyki oraz inne 
organizacje, w tym międzynarodowe. 
3. Propagowanie idei kultury fizycznej sportu i 
rekreacji. 
4. Organizowanie kursów, wykładów, 
warsztatów, seminariów, obozów, kolonii, 
półkolonii, wycieczek i innych wydarzeń na 
których podnosi się teoretyczne i praktyczne 
umiejętności jeździeckie. 
5. Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych głównie metodą 
hipoterapii oraz z wykorzystaniem kynoterapii. 
6. Organizowanie zajęć, imprez i obozów 
rehabilitacyjnych, integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. 
7. Organizowanie warsztatów, szkoleń, 
seminariów, wycieczek, obozów, 
kolonii,półkolonii, pikników, spotkań 
edukacyjnych, imprez i festynów. 
8. Prowadzenie zajęć jazdy konnej i 
przejażdżek bryczkami oraz innych zajęć 
hippicznych. 
9. Organizowanie lepszych warunków 
bytowych zwierzętom potrzebującym pomocy. 
10. Organizowanie kursów, wykładów, 
warsztatów, seminariów, obozów, kolonii, 
półkolonii, spotkań i innych wydarzeń 
podnoszących teoretyczną i praktyczną 
wiedzę o psach, 
11.Organizowanie egzaminów i prób dla 
opiekunów psów. 
12. Wydawanie materiałów informacyjno-
promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych 
oraz informacyjno-prawnych. 
13. Prowadzenie własnego serwisu 
internetowego. 
14. Współpracę i instytucjami państwowymi, 
samorządowymi oraz tymi organizacjami 
pozarządowymi, których cele są spójne z 
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. 

15.Szkolenie psów i innych zwierząt dla 
potrzeb pracy z człowiekiem, a szczególnie z 
osobami niepełnosprawnymi i 
niedostosowanymi społecznie. 
16. Działalność szkoleniową z zakresu 
kynoterapii i wykorzystania zwierząt w pracy z 
człowiekiem. 
17. Prowadzenie działalności naukowej w 
placówkach oświatowych poszerzających 
społeczną wiedzę na temat postępowania ze 
zwierzętami. 
18. Zbieranie środków finansowych oraz 
rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia. 

19. Wydawanie certyfikatów i uprawnień. 
20. Organizowanie szkoleń i doskonalenie 
trenerów, instruktorów, asystentów i sędziów. 
21. Współpraca z władzami samorządowymi, 
państwowymi, sektorem gospodarczym, 
środkami masowego przekazu 
zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego. 
22. Organizowanie zbiórek charytatywnych. 
23. Organizowanie wolontariatu. 
24. Działania zmierzające do integracji 
społecznej i zawodowej grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  
25. Wykonywanie innych czynności 
wynikających z realizacji zadań 
regulaminowych. 

74. JESTEM TYM CO WIDZĘ 

1) 31.01.2019 r. 
2) 03.06.2022 r. 

- zmiana 
3) 13.12.2022 r. 
       -zmiana 

1. Inicjowanie i organizowanie działań  
w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa 
narodowego; 
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwijanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
3. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot oraz społeczności lokalnych; 
4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich,  
a także działań wspomagających rozwój 
demokracji; 
5. Diagnozowanie zasobów i potrzeb 
społeczności lokalnych; 
6. Działalność w zakresie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania; 
7. Organizacja wypoczynku dzieci  
i młodzieży; 
8. Działalność na rzecz pomocy społecznej,  
w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób. 

ul. Słowackiego 10A, 
Bolechowo Osiedle, 
62-005 Czerwonak 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Agatę 

Witkowską. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
30.01.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE 

Uchwała nr 1/2022 1 z dnia 
7.12.2022 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie rozwiązane  

z dniem 7.12.2022 r. 

Barbara Tyczyńska  OP.512.2.2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Współpraca z placówkami samorządowymi, 
edukacyjnymi i kulturalnymi; 
2. Inicjowanie i współudział w rozwoju  
i upowszechnianiu kultury; 
3. Organizacja różnych przedsięwzięć oraz 
imprez kulturalnych i okolicznościowych; 
4. Prowadzenie różnych form działalności 
edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej, 
wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach 
wspólnie pożytecznie spędzonego czasu 
wolnego. 

75. 

 
 
 
 
Bzyk Raider 

1) 31.01.2019 r. 
2) 01.02.2022 r. 

- zmiana. 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie 
historii polskiej motoryzacji jednośladowej. 

 
 
 
 
Ul. Nowy Świat 2/2, 
62-020 Swarzędz 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Sławomir Świstek- prezes 
Tomasz Kliks – 

wiceprezes/sekretarz 
Mikołaj Chlebowski –  
II wiceprezes/skarbnik 

 
Do zawierania umów, udzielania 

Komisja Rewizyjna: 
Mariusz Konieczek - 

przewodniczący 
Paweł Markowski - 

zastępca 
przewodniczącego 

Szymon 
Wojciechowskii - 

sekretarz 

uchwalono 
21.10.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.3.2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Aktywne uczestnictwo w rozwoju wizji 
miasta Swarzędz. 
2. Czynny udział w zlotach krajowych 
dotyczących motoryzacji polskiej. 
3. Pomoc charytatywną dla środowisk 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

społecznych. 
4. Współudział w organizacji wydarzeń 
kulturalnych, sportowych. 
5. Podtrzymywanie tradycji i tożsamości 
narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej. 

pełnomocnictwa i składania 
innych oświadczeń woli w 
szczególności w sprawach 
majątkowych wymagane są 

podpisy trzech członków 
Zarządu działających łącznie, 

przy udziale sekretarza 

76. SAMURAJ WIELKOPOLSKA 
1) 05.02.2019 r. 
2) 07.11.2019 r. 

– zmiana 

1. Krzewienie kultury fizycznej i propagowanie 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną; 
2. Upowszechnianie i promowanie sportu, 
kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
3. Ułatwianie dzieciom i młodzieży 
podejmowania aktywności sportowej, 
udoskonalania ich umiejętności sportowych 
oraz tworzenia ku temu warunków; 
4. Umożliwianie członkom stowarzyszenia 
uczestniczenia we współzawodnictwie 
sportowym, w szczególności poprzez udział 
członków stowarzyszenia w rozgrywkach  
i zawodach sportowych rangi krajowej  
i międzynarodowej; 
5. Zapewnianie uczestnictwa stowarzyszenia  
i jego członków w imprezach sportowych  
i rekreacyjnych; 
6. Prowadzenie szkolenia sportowego; 
7. Organizowanie imprez o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym; 
8. Wspomaganie rozwoju sportów walki  
i innych dyscyplin sportowych oraz stałego 
podnoszenia poziomu sportowego; 
9. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez 
kulturę fizyczną oraz kształtowania w nich 
wysokich postaw moralnych; 
10. Wspierania ochrony i promocji zdrowia 
poprzez zachęcanie do aktywnego i zdrowego 
trybu życia; 
11. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 
postaw i działań sprzyjających rozwojowi 
sportu i prowadzeniu aktywnego i zdrowego 
trybu życia. 

ul. Nowiny 52B/2       
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Maciej Kosmacz - prezes 
Marcin Kosmalski - wiceprezes 
Dariusz Kosmacz - sekretarz 

 
Do reprezentowania 

stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna: 
Tomasz Kosmalski - 

przewodniczący 
Piotr Kosmacz - 

członek 
Wojciech Ostrowski 

- członek 

uchwalono 
25.01.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
zmieniono   

04.11.2019 r. 
uchwała nr 7/2019 

NIE    OP.512.4.2019 

województwo wielkopolskie 

1. Współdziałanie z organami samorządów 
terytorialnych i organami władz państwowych 
w celu uzyskania pomocy w realizacji celów 
statutowych; 
2. Pozyskiwanie środków finansowych na 
realizację celów; 
3. Umożliwianie członkom stowarzyszenia  
i zawodnikom uczestnictwa w rozgrywkach  
i zawodach sportowych rangi krajowej  
i międzynarodowej; 
4. Organizowanie zawodów, imprez 
sportowych i obozów rekreacyjnych, 
prowadzenie zajęć treningowych; 
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej  
w zakresie prowadzonych dyscyplin 
sportowych; 
6. Sprawowanie opieki wychowawczej  
i szkoleniowej nad członkami stowarzyszenia. 
7. Współpracę z wszelkiego rodzaju 
stowarzyszeniami, fundacjami i innym 
organizacjami o podobnych celach 
statutowych. 

77. 
Towarzystwo Górny Szwarc 

Morgen Lorgen Land 

1) 05.02.2019 r. 
2) 30.11.2022 r. 

– zmiana 
3) 28.12.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. Szerzenie kultury prawnej; 
2. Szerzenie wartości europejskich  
i narodowych; 
3. Rozwijanie cnót obywatelskich; 
4. Działanie na rzecz propagowania idei 
mikronacji, w szczególności Republiki 
Górnego Szwarc Morgen Lorgen Landu; 
5. Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy 

ul. Podgórna 3, 
Rosnówko, 
62-052 Komorniki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Adriana 
Wojtasza. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
01.02.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE 

Uchwała nr 1/2022 z dnia 
26.11.2022 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane z 
dniem 26.11.2022 r. 

Adrian Wojtasz  

OP.512.5.2019 
 

W dniu 27.12.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 
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religijnej i biblijnej, prawd wiary i kształtowanie 
osobowości katolika; 
6. Działanie na rzecz społeczności lokalnej. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów, sympozjów, szkoleń, wykładów, 
ćwiczeń, kursów oraz innych imprez; 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
3. Współpracę z wszelkimi osobami oraz 
instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Inne działania realizujące cele 
regulaminowe. 

78. Trzecia strona wyobraźni 07.02.2019 r. 

1. Zachęcenie poznaniaków i osób z innych 
miast do zwiedzenia Poznania, odkrycia jego 
mniej oczywistych i popularnych stron; 
2. Przekazywanie społeczności bodźców do 
wyrażania własnych opinii, dodawanie odwagi 
do interpretacji świata na swój sposób, ale też 
przedstawianie myśli filozoficznych, wg 
których można ją interpretować, wejście  
w polemikę z tymi poglądami; 
3. Popularyzacja metody wydawniczej, jaką 
jest selfpublishing; 
4. Angażowanie młodych osób do odważnych 
działań wobec swojej twórczości; 
5. Ogólna promocja literatury i czytelnictwa. 

ul. Jeziorna 29,  
62-070 Więckowice 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Bartosza 
Wolińskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
29.01.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.6.2019 

województwo wielkopolskie 

1. Wydawanie we własnym zakresie publikacji 
(książki, artykuły, muzyka, fotografia i inne); 
2. Współpracę z organizacjami miejskimi, 
instytucjami i portalami internetowymi; 
3. Edukowanie osób w zakresie działalności 
wydawniczej, promocyjnej i marketingowej; 
4. Oryginalne sposoby na promocję swojej 
twórczości; 
5. Pozyskiwanie grantów i dotacji. 

79. 
Klub Olimpijczyka im. Marka 

Łbika w Puszczykowie 

1) 20.02.2019 r. 
2) 16.02.2023 r. 

– zmiana 

1. Propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej; 
2. Upowszechnianie wartości i zasad 
olimpizmu, oraz kultury olimpijskiej; 
3. Popularyzowanie wybitnych zawodników, 
trenerów działaczy, oraz osiągnięć 
sportowych i szkoleniowych; 
4. Współudział w inspirowaniu działań na 
rzecz promocji sportu szczególnie dyscyplin 
olimpijskich na terenie swojego działania; 
5. Reprezentowanie interesów Klubu 
Olimpijczyka wobec władz administracji 
rządowej i samorządowej; 
6. Wspieranie działań Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego w realizacji ich działań 
statutowych. 

ul. Kasprowicza 1,  
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Aldona Rajewska - prezes 
Kamila Piechowiak-

Marcinkowska - wiceprezes 
Donata Nagórska - skarbnik 

Iwona Szczepaniak - sekretarz 
Beata Sydor - członek 

 
Do składania oświadczeń woli 
zawierania umów i zaciągania 

zobowiązań, w tym 
majątkowych w imieniu 

stowarzyszenia, wymagane jest 
współdziałanie dwóch 

upoważnionych członków 
zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
18.10.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
NIE    OP.512.7.2019 

miasto Puszczykowo 

1. Stworzenie forum dyskusyjnego dla 
omawiania wartości i zasad olimpizmu jak 
również problemów dotyczących rozwoju 
współczesnego sportu, oraz zachodzących  
w nim zjawisk; 
2. Organizowanie w szkołach spotkań 
dyskusyjnych z olimpijczykami i działaczami 
ruchu olimpijskiego, sportowcami na tematy 
związane z problemami polskiego ruchu 
olimpijskiego, oraz współczesnej kultury 
fizycznej; 
3. Organizowanie konkursów wiedzy 
olimpijskiej; 
4. Poznawanie dorobku sportu polskiego  
i historii ruchu olimpijskiego; 
5. Przygotowanie do udziału w Sejmiku 
Klubów Olimpijczyka; 
6. Podejmowanie innych akcji 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

upowszechniających ideę olimpijską. 

80. 
Stowarzyszenie Maraton 

Lednicki 

1) 25.02.2019 r. 
2) 31.05.2021 r. 

– zmiana  

1. Organizowanie Maratonu Lednickiego 
związanego z corocznymi Spotkaniami 
Młodych Lednica 2000; 
2. Promocja gminy Kórnik i Powiatu 
Poznańskiego. 

ul. Dworcowa 9,  
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Roberta 
Wojtkowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
18.02.2019 r., 

uchwała nr 3/2019 
NIE    OP.512.8.2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie imprez sportowych,  
a szczególnie imprez biegowych; 
2. Integracja środowisk sportowych; 
3. Udział w imprezach sportowych w kraju  
i zagranicą; 
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów  
i współpracy z innymi organizacjami 
sportowymi. 

81. 
Akademia Wieku Dostojnego 

im. Marii Konopnickiej  
w Rokietnicy 

1) 06.03.2019 r. 
2) 02.12.2020 r. 

– zmiana  
3) 28.04.2022 r. 

– zmiana  

1. Stymulowanie rozwoju osobistego; 
2. Propagowanie różnorodnych form 
aktywności intelektualnej, psychicznej  
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia 
sprawności i zainteresowań członków 
stowarzyszenia; 
3. Dążenie do zmiany negatywnych postaw 
wobec własnej i cudzej starości; 
4. Propagowanie wiedzy; 
5. Ułatwienie osobom starszym dostępu do 
nowoczesnych zdobyczy naukowych  
i technicznych; 
6. Promocja i popieranie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu; 
7. Promowanie zdrowego stylu życia; 
8. Aktywizacja seniorów do udziału w życiu 
społecznym. 

ul. Szamotulska 29, 
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Dariusz Kosicki - prezes 
Barbara Bittner - wiceprezes 
Iwona Zielińska - sekretarz 
Jadwiga Miller - skarbnik 
Alicja Zawadzka - członek 

 
Stowarzyszenie reprezentuje, 
również w zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych, 
dwóch członków zarządu -  

w tym prezes, działając łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.01.2019 r., 

uchwała nr 
2/2019; 

 
zmieniono 

06.10.2020 r., 
uchwała nr 3/2020 

NIE    OP.512.9.2019 
gmina Rokietnica i teren całego kraju 

1. Organizacja wykładów, konferencji 
spotkań, prelekcji; 
2. Organizacja wyjazdów edukacyjnych; 
3. Prowadzenie zajęć fakultatywnych  
w ramach sekcji tematycznych; 
4. Organizacja spotkań integracyjnych; 
5. Organizacja imprez kulturalnych; 
6. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu 
kultury fizycznej i rekreacji; 
7. Organizowanie wycieczek turystycznych  
i krajoznawczych; 
8. Działalność klubu seniora; 
9. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
10. Pomoc koleżeńską w rozwiązywaniu 
problemów życiowych; 
11. Współpraca z organami samorządowymi  
i innymi organizacjami działającymi na terenie 
Gminy. 

82. 
Stowarzyszenie Mieszkańców 

Puszczykowa Izbica 
23.04.2019 r. 

1. Dbałość o dobro wspólne mieszkańców 
Puszczykowa, w tym ochrona słusznych 
interesów osób, rodzin, grup społecznych  
i środowisk lokalnych; 
2. Działanie na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego; 
3. Działanie na rzecz ochrony unikalnego 
charakteru Puszczykowa; 
4. Działanie na rzecz profilaktyki w zakresie 
ochrony zdrowia; 
5. Podtrzymywanie chrześcijańskiej tradycji 
Narodu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej. 

ul. Kraszewskiego 3, 
62-040 Puszczykowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Zofia Wyka-Skibińska - prezes 

Janusz Potocki - skarbnik 
Natasza Nowotna-Kromolicka - 

sekretarz 
 
 

Do zakresu kompetencji 
zarządu należy 

reprezentowanie 
stowarzyszenia na zewnątrz; do 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych upoważnieni są 

dwaj członkowie zarządu, w tym 
prezes. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
18.04.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.10.2019 

miasto Puszczykowo 

1. Wypracowywanie, także z udziałem 
specjalistów, stanowiska w sprawach 
związanych z celami Stowarzyszenia  
i upublicznianie go; 
2. Współdziałanie z władzami  
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zwykłego 
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do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 
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stowarzyszenia 

zwykłego 
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stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
wewnętrznej 

stowarzyszenia 
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zwykłego 
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m. Puszczykowa oraz instytucjami, 
organizacjami i środowiskami, których cele są 
zbieżne z celami Stowarzyszenia; 
3. Reprezentowanie, w sytuacjach spornych, 
strony społecznej w postępowaniach 
sądowych; 
4. Monitorowanie działań władz lokalnych; 
5. Wydawanie niezależnego czasopisma  
w formie tradycyjnej i elektronicznej; 
6. Pozyskiwanie środków finansowych; 
7. Organizowanie wsparcia dla osób, rodzin 
grup społecznych i środowisk lokalnych, 
których słuszne interesy są zagrożone; 

8. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
związanej z celami Stowarzyszenia. 

83. "Lepsze Daszewice" 24.06.2019 r. 

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych obecną 
i przyszłą sytuacją Daszewic, gminy Mosina 
oraz powiatu poznańskiego; 
2. Działanie na rzecz rozwoju Daszewic; 
3. Ochrona interesów mieszkańców 
Daszewic; 
4. Poprawa warunków życia i rozwoju 
mieszkańców mieszkających w zasięgu 
powiązań funkcjonalnych Daszewic  
i w obrębie gminy Mosina; 
5. Promocja i popieranie ogólnospołecznych 
inicjatyw mających na celu: 
a. poprawę warunków mieszkaniowych; 
b. wzrost bezpieczeństwa; 
c. rozwój infrastruktury; 
6. Kontakt i współdziałanie z Radą Miasta, 
Sołtysem, Radą Sołecką, organami  
i przedsiębiorstwami mającymi wpływ na 
rozwój i życie mieszkańców gminy Mosina; 
7. Działanie na rzecz czystości środowiska 
naturalnego w obrębie miejscowości 
Daszewice; 
8. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami o podobnym charakterze; 
9. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego 
stanowiska na forum publicznym również 
poprzez prowadzenie strony internetowej 
promującej działalność Stowarzyszenia. 

ul. Wiosenna 5,  
61-160 Daszewice 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Robert Borkiewicz - prezes 
Jacek Godurkiewicz - 

wiceprezes 
Barbara Paprzycka - skarbnik 

 
 

Do składania oświadczeń woli, 
w tym do zaciągania 

zobowiązań majątkowych oraz 
składania sprawozdań w tym 
także finansowych w imieniu 

stowarzyszenia uprawnieni są 
prezes lub wiceprezes wspólnie 
z jednym z członków zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.06.2019 r., 

uchwała nr 3/2019 
NIE    OP.512.11.2019 

województwo wielkopolskie 

1. Współpraca i współdziałanie z instytucjami 
samorządowymi i administracyjnymi oraz 
innymi organizacjami i instytucjami, których 
działalność służy realizacji celów 
Stowarzyszenia; 
2. Podejmowanie działań na rzecz 
pozyskiwania środków finansowych, dotacji, 
darowizn niezbędnych do realizacji celów 
Stowarzyszenia; 
3. Organizowanie imprez kulturalnych, na 
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej 
tożsamości, tradycji, obyczajów; 
4. Podejmowanie wszelkich działań uznanych 
za sprzyjające celom Stowarzyszenia; 
5. Współpraca oraz wspieranie działań innych 
organizacji, w szczególności organizacji 
pozarządowych i ruchów społecznych, 
których celem jest rozwój gminy Mosina; 
6. Inicjowanie, organizowanie oraz 
uczestniczenie w działaniach społeczno - 
kulturalnych służących dobru tradycji  
i pamięci; 
7. Wspieranie działań zmierzających do 
podniesienia bezpieczeństwa i polepszenia 
istniejącej sytuacji mieszkańców Daszewic; 
9. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji 
samorządowej i państwowej. 
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84. 
Stowarzyszenie Sołtysów 

Gminy Kórnik 

1) 18.07.2019 r. 
2) 04.08.2020 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. Reprezentowanie i obrona wspólnych 
społecznych i prawnych interesów sołtysów 
jako przedstawicieli społeczności wiejskich  
i samorządów lokalnych, podejmowanie 
działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz 
sprawności kulturalno-społecznej  
i samorządowej służby sołtysów; 
2. Do podstawowych zadań stowarzyszenia 
należy w szczególności: świadczenie pomocy 
na rzecz rozwoju gminy oraz współpraca  
z samorządem gminy; 
3. Inicjowanie i podejmowanie czynności 
zapewniających stale doskonalenie 

organizacji pracy i działań sołtysów na rzecz 
sołectw i samorządów mieszkańców; 
4. Promowanie sołeckich inicjatyw 
kulturalnych, społecznych, gospodarczych, 
ekologicznych i innych jako zasadniczego 
środka poprawiania efektywności działań 
sołtysów i gospodarki sołeckiej; 
5. Doskonalenie współdziałania sołtysów  
z organami władz gminy, organizacjami 
społeczno-politycznymi, kulturalnymi oraz 
gospodarczymi działającym w gminach  
i sołectwach, i realizacja ustawowych zadań 
gminy i sołectw. 

ul. Stawowa 6, 
Szczytniki,  
62-023 Gądki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Marka 

Templewicza. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
14.07.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE 

Uchwała nr 1/2019 r. z dnia 
12.11.2019 r. o przekształcenie 

stowarzyszenia zwykłego  
w stowarzyszenie rejestrowe.  

 
Wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 27.07.2020 r. - 
pod nr 851351 (postanowienie 

sygn. PO.IX Ns-
Rej.KRS/006067/20/161) 

  

OP.512.12.2019 
 

Stowarzyszenie 
przekształcone  

w stowarzyszenie 
rejestrowe. Wykreślone  

z ewidencji z urzędu  
w dniu 04.08.2020 r. 

gmina Kórnik 

1. Występowanie do organów 
samorządowych i administracji samorządowej 
z wnioskami dotyczącymi potrzeb zmian 
warunków społeczno-prawnych pracy 
sołtysów; 
2. Podejmowanie inicjatyw szkoleniowych 
oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów 
mających szczególne wyniki pracy; 
3. Współpraca i wymiana doświadczeń  
z organizacjami zagranicznymi; 
4. Podejmowanie działalności charytatywnej; 
5. Podejmowanie i inicjowanie czynów 
społecznych; 
6. Podejmowanie działalności w zakresie 
ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej  
i społecznej inwalidów. 

85. 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie na rzecz 
budowy kanalizacji i drogi - 

dz.343/21 w Skórzewie 
1) 01.08.2019 r. 
2) 08.10.2019 r. 

– zmiana 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej. 
2. Budowa kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa nawierzchni z kostki brukowej. 
4. Wykonanie oświetlenia drogi. 

 
 
 
 
 
 
ul. Dębowa 36i         
60-185 Skórzewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Marcin Jasnowski - 
przewodniczący 

Tomasz Przybylski - skarbnik 
Paweł Augustyniak - sekretarz 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia wymagany jest 
podpis jednego członka 

Zarządu. 
Dokumenty dotyczące 

zobowiązań finansowych oraz 
powodujące zmiany składników 
majątkowych podpisuje dwóch 

członków Zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
29.07.2019 r., 

uchwała nr 
2/2019; 

 
zmieniono 

22.09.2019 r., 
uchwała nr 4/2019 

NIE    OP.512.13.2019 

obszar powiatu poznańskiego, gmina 
Dopiewo 

1. Zbieranie środków w formie składek 
członkowskich. 
2. Zawieranie umów z jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
3. Zawieranie umów z wykonawcami prac 
budowlanych, projektowych i innych 
niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 

86. 

Stowarzyszenie na rzecz 
budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej "Bystra 
Woda" 

27.08.2019 r. 

1. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
budowy wodociągu; 
2. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
budowy kanalizacji. 

os. Leśne 1b/68,  
62-028 Koziegłowy 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Karolinę 
Kucharczyk. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.08.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.14.2019 

gmina Czerwonak 

1. Organizowanie spotkań z mieszkańcami na 
rzecz budowy wodociągów; 
2. Organizowanie spotkań z mieszkańcami na 
rzecz budowy kanalizacji; 
3. Organizowanie spotkań  
z przedstawicielami gminy i mieszkańcami; 
4. Organizowanie spotkań  
z przedstawicielami wodociągów. 
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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. 

87. Aktywni dla Przeźmierowa 

1) 03.09.2019 r. 
2) 17.12.2021 r. 

– zmiana         
3) 31.01.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. Działalność wspomagająca rozwój 
społeczności lokalnej; 
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej; 
3. Działalność w zakresie turystyki  
i krajoznawstwa; 
4. Działalność charytatywna. 

ul. Kościelna 77,  
62-081 Przeźmierowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Ireneusz Rembalski - 
przewodniczący 

Wojciech Pietraszewski - 
wiceprzewodniczący 

Maria Nowak - skarbnik 
 
 

Do reprezentowania 

stowarzyszenia oraz zaciągania 
zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch 
członków zarządu działających 

łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
31.08.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE 

uchwała nr 1/2021 z dnia 
10.12.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 10.12.2021 r. 

Ireneusz Rembalski  

OP.512.15.2019 
 

W dniu 28.01.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

stowarzyszenia. 

miejscowość Przeźmierowo 

1. Organizację imprez integracyjnych; 
2. Organizację imprez sportowo - 
rekreacyjnych; 
3. Organizację wycieczek turystyczno - 
krajoznawczych; 
4. Organizację wykładów i spotkań 
edukacyjnych; 
5. Organizację nieodpłatnego poradnictwa; 
6. Wdrażanie inicjatyw zmierzających do 
ochrony środowiska naturalnego; 
7. Organizację pomocy na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

88. 
„STOWARZYSZENIE 

TENISA STOŁOWEGO  
W PLEWISKACH” 

1) 09.10.2019 r. 
2) 05.02.2020 r. 

– zmiana 
 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
a w szczególności dyscypliny jaką jest tenis 
stołowy; 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 
działalność charytatywna, humanitarna, 
integracyjna i dobroczynna; 
3. Promowanie tenisa stołowego wśród 
lokalnej społeczności, jako dyscypliny 
olimpijskiej; 
4. Działanie na rzecz rozwoju terenów 
wiejskich i wyrównywania szans osób 
mieszkających na terenach wiejskich 
miejskich. 

ul. Kminkowa 156D/3, 
62-064 Plewiska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Daniel Pajączkowski - prezes 

Przemysław Leśny - wiceprezes 
Grażyna Radziemska - skarbnik 

 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz zaciągania 

zobowiązań majątkowych 
wymagane są podpisy dwóch 

członków zarządu działających 
łącznie - prezesa i wiceprezesa 

zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
20.09.2019 r., 

uchwała nr 
3/2019; 

 
zmieniono 

01.02.2020 r., 
uchwała nr 1/2020 

 

NIE    OP.512.16.2019 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Komorniki 

1. Organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji 
zdrowotnych; 
2. Organizowanie zajęć sportowych dla 
członków stowarzyszenia w celu 
wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej; 
3. Organizowanie różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego; 
4. Organizowanie czynnego wypoczynku 
członkom stowarzyszenia w okresach 
wolnych od zajęć - spotkania integracyjne, 
imprezy sportowe i inne formy wypoczynku  
i rekreacji; 
5. Współpraca z władzami państwowymi, 
samorządowymi, innymi organizacjami 
pozarządowymi, sektorem gospodarczym, 
środkami masowego przekazu; 
6. Gromadzenie (pozyskiwanie) i dystrybucja 
środków zewnętrznych dla zapewnienia 
realizacji celów stowarzyszenia. 

89. 

 
Stowarzyszenie Motocyklowe 
„Globtroter Wielkopolska” 
 

1) 21.10.2019 r. 
2) 30.12.2021 r. 

– zmiana 
3) 28.03.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji   
 
 

1. Promocja obszaru działania: Wielkopolski 
2. Propagowanie ruchu motocyklowego, 
sportów motocyklowych oraz szeroko pojętej 
turystyki motocyklowej i rekreacji. 
3. Pomoc członkom stowarzyszenia 
poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych. 
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym i 
samotnym. 
5. Wspomaganie działalności charytatywnej 
poprzez udział w imprezach oraz  
podejmowanie inicjatyw w zakresie 
działalności charytatywnej i dobroczynności. 
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
7. Edukacja i szkolenia w zakresie 

ul. Lotnicza 67          
61-081 Przeźmierowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Zbigniew Rzepczyński - prezes 

Ryszard Matoga - członek 
Szymon Grabowski - członek 

 
Do składania oświadczeń woli w 
zakresie zaciągania zobowiązań 
majątkowych, zawierania umów 

i udzielania pełnomocnictw w 
imieniu Stowarzyszenia 
uprawnieni są Prezes 

Stowarzyszenia samodzielnie 
lub dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
26.09.2019 r.  

uchwała nr 2/2019 
NIE 

Uchwała nr 1/2021 z dnia 
23.12.2021 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 23.12.2021 

Zbigniew Rzepczyński  

OP.512.17.2019 
 

W dniu 25.03.2022 r. 
wpłynęło zawiadomienie 

likwidatora  
o zakończeniu likwidacji 

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. 

bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki 
motocyklowej. 
8. Rozwijanie wśród osób uprawiających sport 
i turystykę na motocyklach kultury jazdy i 
zasad ekologii. 
9. Działanie na rzecz podnoszenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
10. Propagowanie i promowanie wiedzy na 
temat motocykli oraz sportu motocyklowego w 
Polsce. 
11. Nawiązywanie współpracy z 
organizacjami pokrewnymi w kraju i za 
granicą. 

12. Zapobieganie podziałom w środowiskach 
motocyklowych. 
13. Podejmowanie działań zmierzających do 
poprawy wizerunku motocyklistów w 
społeczeństwie oraz poszanowania 
motocyklistów, jako uczestników ruchy 
drogowego. 
14. Popularyzowanie wiedzy o historii 
motoryzacji. 
15. Szerzenie wiedzy i umiejętności w 
zakresie ochrony zdrowia. 
16. Wspomaganie procesu kształcenia, 
edukacji i wypoczynku młodzieży. 
17. Wspieranie inicjatyw naukowych, 
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i  społecznych służących 
promowaniu motocyklizmu. 
18. Współdziałanie z władzami, organami 
administracji państwowej, samorządowej, 
funduszami, instytucjami działającymi na 
rzecz dobra dzieci i młodzieży. 
19. Organizowanie zjazdów koleżeńskich, 
imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, 
turystycznych i charytatywnych, a także 
okolicznościowych spotkań towarzyskich. 
20. Rozwijanie aktywności społeczności 
lokalnej. 

Rzeczpospolita Polska  

1. Propagowanie i popularyzowanie imprez 
motocyklowych i turystyki motocyklowej. 
2. Organizację szkoleń oraz kursów. 
3. Upowszechnianie ruchu motocyklowego za 
pośrednictwem mediów w tym internetu. 
4. Pozyskiwanie darczyńców dla celów 
regulaminowych. 
5. Współdziałanie z władzami rządowymi i 
samorządowymi w celach regulaminowych. 
6. Podejmowanie innych zgodnych z prawem 
przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla  
realizacji działalności regulaminowej. 
7. Udział, organizację, współorganizację 
zawodów sportowych, krajowych imprez 
rekreacyjnych i turystycznych. 
8. Organizację imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych ze środków 
własnych, ofiarności publicznej oraz funduszy 
uzyskanych od darczyńców. 
9. Współpracę z organami administracji 
państwowej i samorządu terytorialnego oraz z 
innymi instytucjami, organizacjami, w których 
zakresie leżą sprawy związane z kulturą 
motocyklową. 
10. Propagowanie wiedzy na temat motocykli, 
sportu i turystyki motocyklowej. 
11. Prowadzenie działalności wydawniczej, 
informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-
szkoleniowej. 
12. Współpracę z organizacjami pokrewnymi 
w kraju. 
13. Organizację szkoleń, turystyki oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 



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. 

14. Wspieranie osób, które poprzez 
uprawianie sportu i turystyki motocyklowej 
uległy wypadkowi i doznały uszczerbku na 
zdrowiu wymagającego pomocy. 
15. Organizację imprez kulturalno-
rekreacyjnych, w tym warsztatów twórczych 
dla dzieci i młodzieży. 
16. Organizację spotkań, prelekcji na temat 
bezpieczeństwa ruchu na drogach 
skierowanych do młodzieży. 
17. Organizację pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych. 

18. Organizację i udział w akcjach 
charytatywnych. 
19. Współpracę z wszelkimi osobami oraz 
instytucjami o podobnych celach działania. 
20. Wykonywanie zadań regulaminowych w 
ramach przekazanych na ten cel środków 
finansowych w tym zadań zleconych przez 
organizacje społeczne, gospodarcze i 
samorządowe. 
21. Inne działania mające wpływ na realizację 
celów regulaminowych Stowarzyszenia. 

90. OSTOJA 29.10.2019 r. 

1. Wypoczynek 
2. Rekreacja 
3. Utrzymanie czystości na wspólnym terenie. 

ul. Mariańska 3                
62-070 Dopiewiec 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela  
Monikę Glesmann. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.10.2019 r.  

uchwała nr 1/2019 
NIE    OP.512.18.2019 Zbąszyń „Ośrodek Relax” 

1. Organizacja imprez integracyjnych 
2. Sport 
3. Krzewienie kultury fizycznej. 

91. 

 
Stowarzyszenie 

TROPIKALNE MORSY 
 

1) 06.11.2019 r. 
2) 10.02.2023 r. 

– zmiany 

1. Działanie na rzecz prowadzenia klubu 
morsów. 
2. Edukacja i promocja zdrowego trybu życia  
i aktywności ruchowej. 
3. Integracja społeczności lokalnej oraz 
promocja zdrowego stylu życia. 
4. Działalność informacyjna i wydawnicza. 
5. Działalność sportowa. ul. Poznańska 14,    

62-005 Owińska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Roman Sobstyl - prezes 
Agnieszka Staniewska - 

skarbnik 
Hubert Wojtyniak - sekretarz 

 
Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania 
innych oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch 
członków zarządu. 

Komisja Rewizyjna: 
Urszula Zaworska -

przewodnicząca  
Wojciech Skrzekut - 

zastępca 
Katarzyna Sarnat-

Hofman  
- sekretarz 

uchwalono 
29.10.2019 r.  

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.19.2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Pozyskiwanie dodatkowych środków na 
działalność klubu morsów oraz pozostałą 
działalność statutową. 
2. Organizowanie imprez sportowych  
i integracyjnych. 
3.Współpraca z wszelkimi osobami oraz 
instytucjami o podobnych celach działania. 

92. FABRYKA DŹWIĘKÓW 06.11.2019 r, 

1. Promowanie muzyki przeznaczonej na 
instrumenty dęte blaszane i głos. 
2. Realizacja projektów w instytucjach o 
ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej 
(domy dziecka, hospicja, domy spokojnej 
starości, szpitalne oddziały szkolne itp.). 
3. Wspieranie regionalnych inicjatyw 
charytatywnych. 

ul. Sadowa 19             
62-070 Dąbrowa 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Andrzeja Kulkę 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
04.11.2019 r., 

uchwała nr 3/2019 
NIE    OP.512.20.2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Realizacja projektów fonograficznych. 
2. Realizacja projektów audiowizualnych. 
3. Realizacja projektów scenicznych. 
4. Realizacja projektów edukacyjnych 

93. 
Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi „Towarzystwo 
Przyjaciół Zielątkowa” 

08.11.2019 r. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
wszechstronnego rozwoju: społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego wsi oraz 
regionu, a także integrowanie wspólnot 
obywatelskich oraz realizowanie inicjatyw 
społecznych służących dobru mieszkańców. 

ul. Świerkowa 9        
62-001 Zielątkowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Ewę Socha 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
04.11.2019 r., 

uchwała nr 3/2019 
NIE    OP.512.21,2019 

Rzeczpospolita Polska 

1. Krzewienie wśród mieszkańców i ludzi 
związanych z tą miejscowością troski o jej 
sprawy współczesne i przyszły rozwój. 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

2. Współdziałanie z samorządem i organami 
administracji państwowej oraz wspieranie ich 
działań poprzez: 
- opracowanie koncepcji rozwoju wsi, 
- inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na 
rzecz rozwoju wsi, 
- organizowanie szkoleń, kursów 
edukacyjnych, obozów sportowych, 
turystycznych i rehabilitacyjnych, a także 
imprez kulturalnych, rozrywkowych i 
okolicznościowych, 
- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej, 

- tworzenie systemów stypendialnych. 
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, 
opiekuńczej i wychowawczej. 
4. Działanie na rzecz zwiększania szans 
życiowych mieszkańców wsi, szczególnie 
ludzi młodych.  
5. Promocja zdrowia  i aktywnego stylu życia, 
sportu i turystyki w jak najszerszym 
rozumieniu tych pojęć. 
6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za 
wspólne przedsięwzięcia. 
7. Działanie na rzecz promocji wsi i okolic. 
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi 
organizacjami o podobnych celach. 
9. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych, 
niewydolnych  życiowo, samotnych, 
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i 
ubogich rodzin. 
10. Promocja dziedzictwa kulturalnego 
11. Ochrona i podkreślenie walorów 
przyrodniczych wsi. 
12. Organizowanie i prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i 
społecznej. 
13 Współpraca z partnerami zagranicznymi 
oraz wspieranie aktywnego uczestnictwa 
mieszkańców wsi Zielątkowo w Unii 
Europejskiej. 
14. Podejmowanie w ramach obowiązujących 
przepisów wszelkich przedsięwzięć 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich. 

94. „Stowarzyszenie Pasjonat” 20.11.2019 r. 

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych 
odtwarzaniem wydarzeń historycznych 
cywilnych i militarnych oraz podtrzymywaniem 
tradycji jak i postaw patriotycznych, jak 
również krzewieniem i przekazywaniem 
wiedzy historycznej. 
2. Kolekcjonowanie historycznego stroju i 
wyposażenia, cywilnego jak i umundurowania, 
wyposażenia oraz uzbrojenia wojskowego 
pozbawionego cech użytkowych niezbędnego 
do rekonstrukcji historycznej jak również 
stwarzanie członkom dogodnych warunków 
do działania w tym zakresie. 
3. Aktywny udział w życiu społeczno-
kulturalnym środowiska lokalnego. 
4. Popularyzowanie światopoglądu opartego 
na przywiązaniu do tolerancji i szacunku dla 
wielokulturowości. 
5. Opieka na d ruchomymi i nieruchomymi 
zabytkami militarnymi, jak i wszelkimi 
obiektami mającymi wartość historyczną w 
szczególności związanymi z Kórnikiem i 
Wielkopolską. 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
mającej na celu upamiętnienie historii 
regionu. 
7. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i 
organizacja działań w zakresie propagowania 
historii i tradycji oraz pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 

ul. Prof. Zbigniewa 
Steckiego 35               
62-035 Kórnik 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Jana 

Suszczyńskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
17.11.2019 r., 

uchwała nr 2/2019 
NIE    OP.512.22.2019 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

obywatelskiej i kulturowej.  
8. Popularyzowanie historii Kórnika i 
Wielkopolski.  
9. Popularyzowanie wiedzy o I i II wojnie 
światowej oraz polskich powstaniach 
narodowych. 
10. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach 
edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży.  
11. Rozwijanie i promowanie różnych pasji, 
szczególnie społecznych wśród dzieci i 
młodzieży. 
12. Promocja turystyki i aktywnych form 

wypoczynku. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Podejmowanie wszechstronnej współpracy 
przede wszystkim z innymi grupami o 
podobnym charakterze działającymi na 
terenie Polski. Ponadto współpraca z 
instytucjami, fundacjami, władzami 
samorządowymi, które wykażą 
zainteresowanie historią regionu. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, 
wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej 
oraz innej aktywności temu służącej. 
3. Udział w zlotach, konferencjach, zjazdach i 
w innych przedsięwzięciach poświęconych 
ww. tematyce. 
4. Organizowanie spotkań, zlotów, 
konferencji, wystaw i innych, celem 
prezentowania dorobku Stowarzyszenia oraz 
kultywowania historii regionu i promowania 
turystyki i aktywnych form wypoczynku. 
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z 
innymi organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się podobną tematyką. 
6. Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla 
realizacji celów statutowych. 
7. Działanie na rzecz integracji środowiska 
rekonstruujących wydarzenia historyczne. 
8.Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej 
członków Stowarzyszenia poprzez 
organizację seminariów, wykładów i innych 
form temu służących. 
9. Rekonstruowanie wydarzeń historycznych. 
10. Prowadzenie poszukiwań, prac 
zachowawczych w oparciu o odpowiednie 
zgody i upoważnienia oraz przekazywanie i 
udostępniania społeczeństwu przedmiotów 
określanych mianem dziedzictwa kulturowego 
i materialnego naszego kraju. 
11. Zapewnienie pomocy prawnej, 
organizacyjnej i finansowej umożliwiającej 
trwałe zachowanie zabytków lub obiektów o 
walorach historycznych oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie. 
12. Zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków lub obiektów o walorach 
historycznych.  
13. Popularyzowanie wiedzy o zabytkach i ich 
znaczeniu dla historii i kultury. 
14. Udział w obchodach rocznicowych i 
innych przedsięwzięciach służących 
upamiętnianiu poległych, poszkodowanych 
bądź zamordowanych w XIX i XX wieku. 
15. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania 
patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z 
właściwymi urzędami, instytucjami, 
organizacjami rządowymi i pozarządowymi 
oraz podmiotami samorządowymi. 
16. W oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, 
odbudowa  i renowacja historycznego 
wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, 
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zwykłego 

Likwidator 
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stowarzyszenia 
zwykłego środków 

nadzoru 

Uwagi 2. Teren działania  
stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia 
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pojazdów mechanicznych jak i obiektów 
mających wartość historyczną. 
17. Rozwijanie i promowanie różnych pasji, 
szczególnie społecznych. 
18. Realizowanie zadań edukacyjnych, 
wychowawczych, kulturalnych, 
profilaktycznych, opiekuńczych, 
prozdrowotnych, turystycznych, sportowych 
rekreacyjnych. 
19. Pobudzanie aktywności społecznej.  
20. Współpraca na rzecz unowocześniania 
oświaty i nauki, a także rozwoju i modernizacji 
regionu. 

21. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach 
edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży, 
pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży 
oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a 
także rozwijanie idei edukacji globalnej i 
rozwojowej. 
22. Promocja i organizacja wolontariatu. 
23. Prowadzenie działań charytatywnych. 
24. Prowadzenie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, odrzuconych i 
marginalizowanych z różnych powodów. 
25. Organizowanie i prowadzenie 
przedsięwzięć mogących przyczynić się do 
realizacji celów Statutowych. 

95. 
Stowarzyszenie Popularyzacji 
Spółdzielczości Kredytowej 

05.12.2019 r. 

1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie idei 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – 
Kredytowych. 
2. Popieranie aktywności grup społecznych i 
zawodowych zagrożonych wykluczeniem 
finansowym. 
3. Popularyzacja wiedzy dotyczącej praw 
konsumentów w zakresie usług finansowych. 

Os. Leśne 16              
62-028 Koziegłowy 

Stowarzyszenie zwykłe 
reprezentowane jest przez 

przedstawiciela Michała 
Baranowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.06.2013 r. 

 
zmieniono  

22.11.2019 r. 
uchwała nr 1/2019  

NIE    

OP.512.23.2019; 
 

Poprzednia siedziba 
stowarzyszenia 
znajdowała się  

w Poznaniu  
a stowarzyszenie 
wpisane było do 

ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta 
Poznania 

Polska 

1. Wspieranie społecznych instytucji 
finansowych o charakterze samopomocowym 
prowadzących działalność non-profit. 
2. Organizowanie spotkań propagujących 
idee spółdzielczości kredytowej. 
3. Promowanie i organizowanie wolontariatu. 
4. Wspieranie postępowań 
przeciwdziałających społecznemu 
wykluczeniu. 

96. 
Stowarzyszenie 

Kolekcjonerskie Volunteer 

1) 14.01.2020 r. 
2) 13.01.2022 r. 

– zmiana 

1. Propagowanie i uprawianie strzelectwa 
sportowego i historycznego; 
2. Popularyzacja wiedzy bronioznawczej  
i bezpieczeństwa; 
3. Udział w rekonstrukcjach historycznych; 
4. Krzewienie postaw obywatelskich  
i patriotycznych; 
5. Działalność kolekcjonerska w zakresie 
broni palnej i białej, umundurowania, 
pojazdów militarnych. ul. Leśna 20 

62-070 Dąbrowa 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Waldemar Król – prezes 
Katarzyna Król – członek 

Bartłomiej Szawulak – członek  
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
10.01.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.1.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie strzelań i imprez 
strzeleckich na strzelnicach; 
2. Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla 
adeptów strzelectwa; 
3. Organizacja spotkań grup 
rekonstrukcyjnych; 
4. Pokazy i wystawy kolekcjonerskie; 
5. Podejmowanie innych działań niezbędnych 
do realizacji celów regulaminowych. 

97. 
I LOVE OFF ROAD. I LOVE 

NATURE 

1) 21.01.2020 r. 
2) 14.02.2022 r. 

– zmiana  
3) 09.03.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji   

1. Organizacja imprez promujących 
ciekawostki regionu, historyczne, 
przyrodnicze, kulturalne. 
2. Organizacja wydarzeń promujących 
ekologię. 
3. Promocja i wspieranie aktywnego stylu 

Rakownia 28              
62-095 Murowana 
Goślina 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Marzenę 
Kaczmarek. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
02.05.2018 r., 

uchwała nr 2/2018 
  

zmieniono 
14.01.2020 r. 

NIE 

uchwała nr 6/2022 z dnia 
31.01.2022 r. w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia.  
 

Stowarzyszenie rozwiązane  
z dniem 31.01.2022 r. 

Marzena Kaczmarek  

OP.512.3.2020; 
 

Poprzednia siedziba 
stowarzyszenia 
znajdowała się  

w Poznaniu  
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życia. 
4. Promocja i wspieranie motorsportu,  
a w tym bezpiecznego dla przyrody stylu 
jazdy. 
5. Organizacja przedsięwzięć wspierających 
schroniska i obiekty opieki nad zwierzętami. 

uchwała nr 3/2020 a stowarzyszenie 
wpisane było do 

ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta 
Poznania; 

 
W dniu 03.03.2022 r. 

wpłynęło zawiadomienie 
likwidatora  

o zakończeniu likwidacji 
stowarzyszenia. 

Województwo Wielkopolskie 

1. Organizację spotkań, prelekcji, biegów, 
rajdów. 
2. Współpracę z instytucjami, osobami  
o podobnych zainteresowaniach. 
3. Organizację działań promujących aktywny 
styl życia. 
4. Organizację spotkań, rajdów promujących 
bezpieczny styl jazdy. 
5. Organizację zbiórek żywności dla zwierząt. 

98. Bukowskie Mamy 

1) 03.02.2020 r. 
2) 27.05.2020 r. 

– zmiany 
3) 11.03.2022 r. 

– zmiany 

1. Integracja i aktywizacja społeczności 
lokalnej. 
2. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez 
działalność edukacyjną, kulturalną, 
charytatywną. 
3. Wspieranie rodziny w poprawie 
świadomości zdrowotnej i proekologicznej. 
4. Współpraca międzypokoleniowa. 
5. Promocja aktywnego ojcostwa.  
6. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących 
rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, 
aktywizacji zawodowej oraz działalności 
gospodarczej kobiet. 
7 Organizowanie różnego rodzaju imprez, 
spotkań, warsztatów oraz udział  
w wydarzeniach organizowanych przez inne 
osoby i instytucje. 

ul. Dobieżyńska 27    
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Maria Andraszyk - prezes 
Beata Błaszczak - wiceprezes 
Magdalena Cegiełka - skarbnik 

Roksana Szymańska - 
sekretarz 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
27.01.2020 r., 

uchwała  
nr 1/2020; 

 
zmieniono 

20.05.2020 r., 
uchwała  

nr 6/2020; 
 

zmieniono 
21.02.2022 r., 

uchwała nr 5/2022 

NIE    OP.512.4.2020 

Gmina Buk 

1. Organizowanie działalności oświatowej  
(w tym min. szkoleń, porad, spotkań, prelekcji, 
pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, 
wykładów realizujących cele stowarzyszenia). 
2. Organizowanie warsztatów twórczych  
i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodzin. 
3. Organizowanie czasu wolnego i aktywnego 
wypoczynku kobiet i ich rodzin. 
4. Organizowanie i udział w imprezach 
kulturalnych o zasięgu lokalnym. 
5. Promocja zdrowie i zdrowego stylu życia. 
6. Wspieranie inicjatyw proekologicznych,  
w tym stylu życia zero waste. 
7. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących 
rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, 
aktywizacji zawodowej oraz działalności 
gospodarczej kobiet w mieście i gminie Buk. 
8. Samodzielne lub łączne z innymi 
podmiotami prowadzenie projektów i działań 
realizujących cele stowarzyszenia. 
9. Pozyskiwanie środkó0w finansowych  
i rzeczowych oraz usług wspomagających 
działania zgodne z celami stowarzyszenia. 
10. Organizowanie spotkań i warsztatów 

wspierających rodziców w wychowaniu dzieci. 

99. 
„Stowarzyszenie producentów 
systemów pompowych” 

 

1. Działania na rzecz poprawy aktualnych 
przepisów dotyczących systemów 
pompowych. 
2. Promocja i rozwój systemów pompowych. 
3. Aktywna edukacja społeczeństwa w 
zakresie systemów pompowych. 
4. Wspieranie rozwoju gospodarczego i 
przedsiębiorczości. 
5. Działanie na rzecz współpracy 
gospodarczej, innowacji technologicznych z 
władzami samorządowymi, wojewódzkimi i 
państwowymi. 
6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa w 

Ul. Wierzbowa 23      
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Krzysztof Hałupka - prezes 
Mariusz Proczek    - członek 
Marcin Janczak      - członek 

 
Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz zaciągania 
zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch 
członków Zarządu działających 

łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
15.01.2020 r.  

uchwała nr 2/2020 
zmieniono 

22.01.2020 r. 
uchwała nr 4/2020 

NIE    OP.512.2.2020 
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stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
wewnętrznej 

stowarzyszenia 
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działalności społecznej, edukacyjnej, 
oświatowej, informacyjnej, kulturowej, 
naukowej w szczególności dotyczącej 
możliwości wdrażania innowacji. 

Rzeczpospolita Polska oraz obszar poza jej 
granicami 

1. Wypracowanie wspólnego stanowiska 
dotyczącego aktualnych przepisów i 
konieczności ich zmian oraz przedstawianie 
wypracowanego stanowiska m.in. organom 
administracji publicznej, organizacjom 
pozarządowym, jednostkom certyfikującym, a 
także szeroko pojętej branży. 
2. Wspólne działanie z innymi 
Stowarzyszeniami. 
3. Wspieranie rozwoju działalności 
społecznej, edukacyjnej, oświatowej, 
informacyjnej, kulturowej, naukowej w 
szczególności dotyczącej możliwości 
wdrażania innowacji. 
4. Organizowanie, prowadzenie, finansowanie 
lub współfinansowanie: 
a) projektów oraz wydarzeń i kampanii 
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, 
b) spotkań, dyskusji, debat, prelekcji, 
odczytów, wystaw, koncertów, konkursów, 
eventów, rywalizacji sportowej oraz innych 
wydarzeń, 
c) działań we współpracy z właściwymi 
instytucjami państwowymi, prywatnymi, 
samorządowymi i społecznymi, sektorem 
gospodarczym, środkami masowego 
przekazu, 
d) działań informacyjnych, wydawniczych, 
multimedialnych przy zastosowaniu 
dostępnych środków przekazu, 
e) działalności szkoleniowej. 
5. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych władz i urzędów oraz sądów w 
sprawach związanych z realizacja celów 
statutowych. 
6. Wnioskowanie o przedstawienie 
niezależnych opracowań, studiów, badań, 
analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii z 
zakresu działalności statutowej. 
7. Występowanie do właściwych organów 
władzy, urzędów i instytucji z inicjatywami 
społecznymi. 
8. Opiniowanie projektów dotyczących spraw 
publicznych i nurtujących kwestii społecznych, 
w tym wypowiadanie się w sprawach 
publicznych, związanych z celami 
Stowarzyszenia. 
9. Upowszechnianie, promowanie z 
wykorzystaniem nowoczesnych mediów i 
technologii. 
10. Prowadzenie działalności integrującej 
członków Stowarzyszenia, w szczególności 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną itp. 
11. Podejmowanie4 wszelkich innych 
dozwolonych prawem działań służących 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

100. 
RAAF - Healthy Heart Beat - 

Zdrowy Rytm Serca 

1) 06.03.2020 r. 
2) 08.07.2021 r. 

- zmiany  

1. Promowanie ogólnej aktywności fizycznej; 
2. Promowanie zdrowego stylu życia; 
3. Ograniczenie otyłości wśród osób  
w wieku średnim i senioralnym; 
4. Ograniczenie otyłości wśród dzieci  
i młodzieży; 
5. Stymulacja aktywności fizycznej u kobiet  
z problemem otyłości po okresie ciąży; 
6. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 
osób samotnych i żyjących w związkach; 
7. Poprawa kondycji psychicznej wśród kobiet 

ul. Azaliowa 26/1,  
62-069 Dąbrówka 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Anna Bronikowska- prezes 
Dorota Klimczak- członek 

zarządu 
 

Umowy, pełnomocnictwa oraz 
wszelkie oświadczenia woli, 

które pociągają za sobą 
zobowiązania pieniężne lub 

zmianę majątku Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
05.03.2020 r., 

uchwała nr 
2/2020; 

zmieniono 
27.05.2021 r., 

uchwała nr  
1/2021 

NIE    OP.512.7.2020 
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poddanych wysokim czynnikom 
stresogennym; 
8. Promowanie aktywności fizycznej u osób 
ze schorzeniami układu krążenia; 
9. Promowanie aktywności fizycznej wśród 
osób starszych; 
10. Promowanie sportów rekreacyjnych wśród 
dzieci i młodzieży; 
11. Promowanie rodzinnej aktywności 
fizycznej; 
12. Promowanie aktywności fizycznej  
w okresie ciąży i przed okresem jej 
planowania; 

13. Rytmika i aktywność artystyczna wśród 
dzieci i młodzieży; 
14. Promowanie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży ze schorzeniami 
zdrowotnymi; 
15. Poprawa i ulepszenie  infrastruktury 
sportowej w tym rewitalizacja obiektów dla 
swoich członków; 
16. Rozwijanie koncepcji sportowych w 
ramach innowacyjnych rozwiązań; 
17. Poszerzanie świadomości osób w każdym 
wieku w celu przeciwdziałania sytuacji 
mogących zwiększyć rozwój epidemii, 
pandemii; 
18. Przeciwdziałanie w rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych, doprowadzających do 
stanu epidemii lub pandemii. 

wymagają dla swojej ważności 
podpisów co najmniej dwóch 

członków Zarządu- w tym 
Prezes działając łącznie lub 

dwóch innych osób 
upoważnionych przez Zarząd  

w formie uchwały. 

Obszar całego świata 

1. Zrzeszanie osób działających w sektorze 
sportu, rekreacji, medycyny, farmakologii; 
2. Promowanie programów szkoleniowych; 
3. Organizowanie kampanii pro-społecznych, 
eventów, kongresów i zebrania; 
4. Marketing internetowy, zbiórki; 
5. Wspieranie osób w trudnych sytuacjach 
życiowych - poprzez indywidualne spotkania  
i mediacje grupowe; 
6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami  
i fundacjami; 
7. Oferowanie usług własnych i podmiotów 
trzecich; 
8. Regularne zajęcia sportowe, aktywność 
fizycznej, taneczne; 
9. Organizowanie zajęć w placówkach 
oświatowych, salach sportowych, szpitalach,  
placówkach resocjalizacyjnych oraz na 
świeżym powietrzu; 
10. Organizowanie sezonowych eventów 
aktywności rodzinnej; 
11. Organizowanie spotkań sportowo-
integracyjnych w celach wsparcia osób  
z zaburzeniami emocjonalnymi; 
12. Realizacja zajęć dostępnych w formie 
online (przez internet); 
13. Organizowanie zbiórek, udział w 
pozyskiwaniu dofinansowania w ramach 
ulepszenia, modernizacji, rozbudowy 
infrastruktury dla swoich członków; 
14. Pozyskiwanie finansowania na zakup 
sprzętu sportowego dla swoich członków; 
15. Nadanie kwalifikacji instruktorskich 
własnych programów sportowych; 
16. Certyfikowanie obiektów i osób z zakresu 
działań na rzecz sportu; 
17.  Programy szkoleniowe PKD 85.59.B. 

101. 
Stowarzyszenie Natura 

Powiat Poznań 

1) 10.03.2020 r. 
2) 09.08.2022 r. 
– wykreślenie  

z ewidencji 

1. Współdziałanie z organami administracji 
publicznej; 
2. Troska o uczciwość w życiu publicznym; 
3. Działanie na rzecz budowy praworządnego 
przemyślanego i skutecznego zarządzania  

ul. Harcerska 13,       
62-010 Stęszewko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Macieja 
Wołoszyna 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
25.02.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    

OP.512.6.2020; 
 

Stowarzyszenie zmieniło 
siedzibę na ul. Św. 

Michała 100/6, Poznań. 
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w powiecie poznańskim; 
4. Organizacja działań na rzecz ochrony 
środowiska, ekologii oraz porządku  
i bezpieczeństwa; 
5. Działanie w zakresie infrastruktury  
i gospodarki komunalnej. 

Stowarzyszenie w dniu 
08.08.2022 r. zostało 
wpisane do ewidencji 

stowarzyszeń zwykłych, 
prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta 

Poznania, pod nr 403. 
powiat poznański 

1. Organizowanie spotkań i odczytów; 
2. Opracowywanie i prezentacja programów 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych; 
3. Współpraca ze wszystkimi osobami oraz 
instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Mobilizowanie opinii społecznej  
i wywieranie nacisku na władze administracji 
publicznej w celu wprowadzenia zmian 
zgodnych z celem działania Stowarzyszenia; 
5. Inne działania realizujące ww. cele; 
6. Stowarzyszenie zamierza wykorzystywać 
możliwość organizowania referendum  
i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych 
jako środki realizacji określonych celów 
Stowarzyszenia. 

102. MediaROD 10.03.2020 r. 

1. Eksploatacja istniejącej wybudowanej ze 
środków prywatnych sieci elektrycznej na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 
Kosynierów Bukowskich w Buku w obszarze 
działek przy ul. św. Rocha w Buku. 
2. Rozliczanie należności za pobraną energię 
elektryczną od użytkowników działek 
określonych w pkt 1. 
3. Reprezentowanie ww. użytkowników przed 
Zarządem ROD oraz dostawcą energii 
(ENEA) 
4. Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci 
określonej w pkt 1. 
5. Ustalanie opłat za energię elektryczną na 
działkach ROD określonych w pkt 1. 

ul. Św. Rocha 33     
64-320 Buk 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Mieczysława 
Baranowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
08.03.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.8.2020 

gmina Buk 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez 
prowadzenie gospodarki energią elektryczną. 

103. Aktywne Sołectwo Stęszewko  

1. Współdziałanie z organami administracji 
publicznej. 
2. Troska o uczciwość w życiu publicznym. 
3. Działanie na rzecz budowy praworządnego 
przemyślanego i skutecznego zarządzania w 
sołectwie Stęszewko. 
4. Organizacja działań na rzecz ochrony 
środowiska, ekologii oraz porządku i 
bezpieczeństwa. 
5. Działanie w zakresie infrastruktury i 
gospodarki komunalnej. 

ul. Wesoła 15            
62-010 Stęszewko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Janusza Leyko. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej 

uchwalono 
09.03.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.5.2020 

sołectwo Stęszewko 

1. Organizowanie spotkań i odczytów. 
2. Opracowywanie i prezentację programów 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych. 
3. Współpraca ze wszystkimi osobami oraz 
instytucjami o podobnych celach działania. 
4. Mobilizowanie opinii społecznej i 
wywieranie nacisku na władze administracji 
publicznej w celu wprowadzenia zmian 
zgodnych z celem działania Stowarzyszenia. 
5. Inne działania realizujące ww. cele. 
6. Stowarzyszenie zamierza wykorzystywać 
możliwość organizowania referendum i 
obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jako 
środki realizacji określonych celów 
Stowarzyszenia. 

104. 
STOWARZYSZENIE 

EKOLOGICZNE 
„ZŁOTKOWO" 

02.04.2020 r. 

1. Ochrona powietrza przez skażeniem, 
zapyleniami, spalinami, wyziewami; 
2. Ochrona ziemi i wody przed wszelkimi 
zanieczyszczeniami chemicznymi  

ul. Miedziana 4,  
62-002 Złotkowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Adam Marciniak - przedstawiciel 
Józef Śpiewak - 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
20.03.2020 r., 

uchwała nr 4/2020 
NIE    OP.512.9.2020 
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i mechanicznymi; 
3. Ochrona przed nadmiernym hałasem  
i wibracjami; 
4. Ochrona przed występowaniem 
elektroskażeń i prawdopodobieństwem 
wystąpienia oddziaływań skumulowanych  
i transgranicznych; 
5. Ochrona przed budową i eksploatacją 
nadajników nadmiernego promieniowania 
elektromagnetycznego (PEM) wysokich 
częstotliwości w pobliżu skupisk i zabudowań 
mieszkalnych (stacje bazowe, przekaźniki); 
6. Ochrona  krajobrazu, świata zwierzęcego  

i roślinnego prawnie chronionego Natura 
2000, Biedrusko; 
7. Ochrona Rezerwatu Przyrody Gogulec; 
8. Ochrona zrównoważonego rozwoju 
terenów gminy Suchy Las. 

 z-ca przedstawiciela 

Rzeczpospolita Polska 

1. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach 
środowiska i zdrowiu ludzi oraz troski  
o zrównoważony rozwój środowiska 
naturalnego oraz lokalnego (wieś Złotkowo, 
tereny gminy Suchy Las oraz powiaty 
przyległe); 
2. Współpraca z osobami prawnymi  
i fizycznymi w tym z rzeczoznawcami, 
wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi  
w zakresie prawa ekologicznego, zdrowia  
i ochrony środowiska; 
3. Kierowanie uwag, wniosków, opinii i skarg 
do władz samorządowych i administracyjnych 
oraz pozwów sądowych w zakresie naruszeń 
prawa o ochronie środowiska i zdrowia; 
4. Opiniowanie w zakresie ekologicznych 
planów zagospodarowania przestrzennego  
i zmian do tych planów na terenie działania 
stowarzyszenia; 
5. Kierowanie wniosków do kompetentnych 
władz o doskonalenie prawa o ochronie 
zdrowia i środowiska;  
6. Organizowanie protestów obywatelskich  
w przypadku rażącego naruszenia przez 
władze samorządowe lub administracyjne 
konstytucji RP lub prawa w zakresie ochrony 
zdrowia i środowiska; 
7. Wspieranie wszelkich inicjatyw 
obywatelskich na rzecz poprawy środowiska  
i zdrowia; 
8. Studiowanie obowiązującego prawa oraz 
literatury obejmujących najnowsze 
osiągnięcia wiedzy w zakresie występujących 
zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego  
i zdrowia ludzi. 

105. JAKŚBUD BIEDRUSKO 

1) 28.04.2020 r. 
2) 08.03.2021 r. 

- zmiany  
 

1. Działanie na rzecz wspierania  
i upowszechniania różnych form kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji; 
2. Działanie na rzecz turystyki  
i krajoznawstwa; 
3. Działalność charytatywna; 
4. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych i osób w wieku emerytalnym; 
6. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
8. Działanie na rzecz ekologii i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 
9. Działanie na rzecz promocji i organizacji 
wolontariatu. 

ul. Lipowa 2, 
62-003 Biedrusko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Karolinę 
Stefaniak. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
13.02.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
zmieniono 

24.02.2021 r., 
uchwała nr 5/2021 

NIE    OP.512.10.2020 

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 zawodów, imprez 
sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych; 
3. Wspieranie swoich członków realizujących 
cele Stowarzyszenia; 
4. Wspieranie działalności organizacji i 
klubów sportowych. 

106. 

Stowarzyszenie 
Niepublicznych Żłobków i 
Przedszkoli Swarzędzkie 
Maluchy 

18.05.2020 r. 

1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji, 
opieki i wychowania dzieci od ukończenia 20 
tygodnia do 7 lat. 
2. Współpraca i wzajemna pomoc członków 
Stowarzyszenia. 
3. Wspieranie inicjatyw integrujących placówki 
oświatowo - opiekuńczo - wychowawcze 
gminy Swarzędz. 

ul. Kórnicka 215      
62-020 Zalasewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Marta Bocian - prezes 
Weronika Kolan - wiceprezes 
Monika Kandulska - 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 
06.05.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.11.2020 

Gmina Swarzędz 

1. Współpraca i wymiana doświadczeń. 
2. Prowadzenie strony internetowej. 
3. Dzielenie się wiedzą specjalistyczną z 
członkami Stowarzyszenia. 

107. "Partes" 22.06.2020 r. 

1. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny 
muzyki cerkiewnej wśród społeczeństwa; 
2. Promocja i popieranie kultury prawosławia; 
3. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy osobami  
i instytucjami zainteresowanymi; 
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
5. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

os. Karino 5,  
62-010 Wagowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jarosław Dłużak - prezes 
Michał Łaszewicz - wiceprezes 

 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
15.06.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.12.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez; 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
3. Współpraca ze wszelkimi osobami  
i instytucjami o podobnych celach działania; 
4. Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji. 

108. Przyjazne Komorniki 07.07.2020 r. 

1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia  
i bezpieczeństwa; 
2. Reprezentowanie mieszkańców gminy 
wobec organów administracji samorządowej  
i rządowej a także instytucji, organizacji, osób 
fizycznych oraz prawnych; 
3. Działanie na rzecz społeczności lokalnej  
w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, przestrzegania norm 
i przepisów prawa, ładu przestrzennego, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
modernizacji infrastruktury, 
4. Informowanie społeczności lokalnej  
o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania; 
5. Integracja społeczności lokalnej. 

ul. Brzozowa 18, 
62-052 Komorniki 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 
Henryk Schumacher - prezes 

Roman Sierpowski - vice prezes 
Piotr Pszonka - vice prezes 

Szymon Dolata - vice prezes 
 
 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia oraz do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są 
podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
01.07.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.13.2020 gmina Komorniki 

1. Współpraca z organami władzy  
i administracji państwowej, samorządowej  
i wszelkimi innymi podmiotami; 
2. Występowanie do władz rządowych  
i samorządowych z inicjatywami mającymi na 
celu rozwiązanie problemów i rozwój Gminy 
Komorniki; 
3. Podejmowanie działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na 
terenie Gminy Komorniki; 
4. Udział w postępowaniach 
administracyjnych, dyskusjach publicznych, 
konsultacjach; 
5. Występowanie z wnioskami i postulatami 
dotyczącymi spraw społecznych i socjalnych; 



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. 

6. Propagowanie ochrony środowiska 
naturalnego; 
7. Prowadzenie działalności integracyjnej 
mieszkańców poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską. 

109. 
Stowarzyszenie Sołtysów 

Powiatu Poznańskiego 
11.08.2020 r. 

1. Reprezentowanie i obrona wspólnych 
społecznych i prawnych interesów sołtysów, 
jako przedstawicieli społeczności wiejskich  
i samorządów lokalnych. Podejmowanie 
działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz 
sprawności kulturalno-społecznej sołtysów; 
2. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia 
należy w szczególności: świadczenie pomocy 
na rzecz rozwoju gminy oraz współpraca  
z samorządem gminnym; 
3. Inicjowanie i podejmowanie czynności 
zapewniających stałe doskonalenie 
organizacji pracy i działań sołtysów na rzecz 
sołectw, samorządów i mieszkańców; 
4. Promowanie sołeckich inicjatyw 
kulturalnych, społecznych, gospodarczych, 
ekologicznych i innych jako zasadniczego 
środka poprawiania efektywności działań 
sołtysów i gospodarki sołeckiej; 
5. Doskonalenie współdziałania sołtysów  
z organami władz gminy, organizacjami 
społeczno-politycznymi, kulturowymi oraz 
gospodarczymi, działającymi w gminach  
o sołectwach i realizacji ustawowych zadań 
gminy i sołectwa. 

ul. Poznańska 90,  
62-052 Chomęcice 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Dorota Trocha - prezes 
Marek Templewicz -  
zastępca prezesa 

Marcin Bartz - sekretarz 
 
 

Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz zaciągania 

zobowiązań finansowych 
potrzebne są podpisy dwóch 

członków zarządu działających 
łącznie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
04.03.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.14.2020 

powiat poznański 

1. Występowanie do organów 
samorządowych i administracji samorządowej 
z wnioskami dotyczącymi potrzeb zmian 
warunków społeczno-prawnych pracy 
sołtysów; 
2. Podejmowanie inicjatyw szkoleniowych 
oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów 
mających szczególne wyniki pracy; 
3. Współpraca i wymiana doświadczenia  
z organizacjami zagranicznymi; 
4. Podejmowanie działań charytatywnych; 
5. Podejmowanie i inicjowanie czynów 
społecznych; 
6. Podejmowanie działalności w zakresie 
ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej  
i społecznej inwalidów. 

110. Wiosenne Skórzewo 13.08.2020 r. 

1. Promowanie przyjaznego mieszkańcom 
Gminy ładu przestrzennego w Gminie 
Dopiewo; 
2. Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa, 
mieszkańców Gminy Dopiewo  
z uwzględnieniem rozwiązań wspierających 
aktywny wypoczynek, uporządkowanie ruchu 
samochodowego oraz redukujących 
zanieczyszczenie powietrza; 
3. Zachowanie wiejskiego charakteru 
miejscowości leżących na terenie Gminy 
Dopiewo. ul. Wiosenna 3,  

60-185 Skórzewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Bartosza 
Dziadka. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 

07.08.2020 r., 
uchwała nr 2/2020 

NIE    OP.512.15.2020 
gmina Dopiewo 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej  
i uświadamiającej skierowanej do 
mieszkańców Gminy Dopiewo; 
2. Monitoring i opiniowanie projektów, decyzji 
i uchwał podejmowanych przez Radę Gminy 
Dopiewo oraz przez Wójta Gminy Dopiewo  
w kontekście celów Stowarzyszenia; 
3. Współpraca z radnymi Gminy Dopiewo 
zainteresowanymi realizacją zadań zbieżnych 
z celami Stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

111. Stowarzyszenie Plan Bee 

1)19.08.2020 r.; 
2) 07.09.2021 r. 

– zmiana 
3) 08.08.2022 r. 

– zmiana 

1. Działanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego; 
2. Promocja ekologii, szczególnie wśród ludzi 
młodych; 
3. Propagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju; 
4. Wspieranie działań dotyczących edukacji 
ekologicznej i klimatycznej; 
5. Ochronę praw zwierząt i prowadzenie 
aktywności mających na celu poprawę jakości 
ich życia; 
6. Prowadzenie działalności charytatywnej; 
7. Pomoc społeczną; 

8. Wzmacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego w szczególności poprzez 
wspieranie osób, lokalnych społeczności, 
instytucji i organizacji pozarządowych 
aktywnie działających na rzecz dobra 
publicznego; 
9. Podnoszenie jakości debaty publicznej  
|w Polsce; 
10. Działanie mające na celu zwiększenie 
partycypacji osób młodych w życiu 
publicznym; 
12. Kształtowanie postaw obywatelskich,  
w szczególności wśród osób młodych; 
12. Upowszechnianie idei samorządności; 
13. Wspieranie rozwoju samorządu 
terytorialnego; 
14. Wspieranie młodych artystów; 
15. Promowanie kultury zarówno lokalnej jak  
i ogólnopolskiej wśród osób młodych; 
16. Promowanie aktywności fizycznej i sportu, 
szczególnie wśród ludzi młodych; 
17. Działanie dążące do reformy systemu 
edukacji w Polsce; 
18. Podejmowanie dyskusji nad przyszłością 
oświaty i systemu edukacji w Polsce; 
19. Integrację środowisk młodzieżowych; 
20. Kierowanie uwagi społecznej na problemy 
i wyzwania osób młodych; 
21. Współpracę z innymi organizacjami non-
profit, a w szczególności ze stowarzyszeniami 
o charakterze podobnym do Plan Bee; 
22. Kształtowanie wizerunku i etosu 
Stowarzyszenia. 

ul. Topolowa 26/2,  
62-070 Dąbrówka 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jacek Poprawski - Prezes 
Michalina Białka - Wiceprezes 

Tomasz Poprawski - 
Wiceprezes 

Adam Roemer - Członek 
 
 

Oświadczenia woli w sprawach 
zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu 

Stowarzyszenia składają dwaj 
członkowie zarządu, w tym 

Prezes lub Wiceprezes. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
24.07.2020 r., 

uchwała nr 
2/2020, 

zmieniono 
27.08.2021 r., 

uchwała nr V/2021 

NIE    OP.512.17.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Współdziałanie z władzami państwowymi  
i samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, mediami, lokalnymi 
wspólnotami i innymi podmiotami; 
2. Prowadzenie zbiórek publicznych; 
3. Organizację wykładów i seminariów; 
4. Prowadzenie działalności w mediach 
społecznościowych; 
5. Podejmowanie działań informacyjnych 
mających na celu upowszechnienie wiedzy  
o zjawiskach społecznych powiązanych  
z celami Stowarzyszenia; 
6. Sporządzanie badań i analiz; 
7. Organizowanie imprez kulturalnych  
i sportowych; 
8. Mobilizowanie osób młodych do aktywnego 
udziału w życiu publicznym; 
9. Inicjowanie i wspieranie obywatelskich 
postulatów zmian prawa; 
10. Inne działania służące realizacji celów 
określonych w § 6 niniejszego Regulaminu. 

112. „Sto Możliwości" 26.08.2020 r.  

1. Działanie na rzecz wyrównywania szans 
dzieci oraz młodzieży w dostępie do edukacji 
oraz rozwoju; 
2. Zapewnienie dzieciom znajdującym się 
 w niekorzystnej sytuacji życiowej lub 

ul. ks. Nogali 13,  
62-030 Luboń 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Olivię Chavigny 
de Lachevrotiere. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
19.08.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.18.2020 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

materialnej możliwości rozwoju na poziomie 
rówieśników; 
3. Promocja edukacji oraz rozwoju, 
prowadzących do równych możliwości 
zatrudnienia. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Zbieranie środków pieniężnych w celu 
przekazania ich na rzecz organizacji 
charytatywnych związanych z celami 
stowarzyszenia; 
2. Organizację wydarzeń, akcji promocyjnych 
oraz kampanii zwiększających świadomość 
problemu nierównych szans w rozwoju  
i dostępie do edukacji wśród dzieci  
i młodzieży oraz zachęcających do wspierania 
organizacji charytatywnych związanych 
 z celami Stowarzyszenia; 
3. Promowanie organizacji pozarządowych 
pożytku publicznego, zajmujących się 
wspieraniem rozwoju i edukacji u dzieci  
i młodzieży. 

113. 
GRUPA HISTORYCZNA 

"KADR" 
25.09.2020 r. 

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych 
odtwarzaniem wydarzeń historycznych, 
cywilnych i militarnych oraz podtrzymywanie 
tradycji jak i postaw patriotycznych jak 
również krzewienie i przekazywanie wiedzy 
historycznej; 
2. Kolekcjonowanie historycznego stroju 
i wyposażenia, cywilnego  
jak i umundurowania, wyposażenia oraz 
uzbrojenia wojskowego pozbawionego cech 
użytkowych niezbędnego do rekonstrukcji 
historycznej jak również stwarzanie członkom 
dogodnych warunków do działania w tym 
zakresie; 
3. Aktywny udział w życiu społeczno-
kulturalnym środowiska lokalnego; 
4. Popularyzowanie światopoglądu opartego 
na przywiązaniu do tolerancji i szacunku dla 
wielokulturowości; 
5. opieka nad ruchomymi i nieruchomymi 
zabytkami militarnymi jak i wszelkimi 
obiektami mającymi wartość historyczną 
 w szczególności związanymi z Kórnikiem 
 i Wielkopolską; 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
mającej na celu upamiętnienie historii 
regionu; 
7. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój  
i organizacja działań w zakresie 
propagowania historii i tradycji oraz 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej; 
8. Popularyzowanie historii Kórnika 
 i Wielkopolski, 
9. Popularyzowanie wiedzy o I i II wojnie 
światowej oraz o polskich powstaniach 
narodowych. 

ul. J. Świgonia 6, 
62-035 Dziećmierowo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Macieja Flensa. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
01.09.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.19.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Podejmowanie wszechstronnej współpracy 
przede wszystkim z innymi grupami  
o podobnym charakterze działającymi na 
terenie Polski. Ponadto współpraca  
z instytucjami, placówkami naukowymi, 
muzeami, stowarzyszeniami społecznymi 
i kulturalnymi, fundacjami, władzami 
samorządowymi, które wykażą 
zainteresowanie historią regionu; 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, 
wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej 
oraz innej aktywności temu służącej; 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

3. Udział w zlotach, konferencjach, zjazdach  
i w innych przedsięwzięciach poświęconych 
w/w tematyce; 
4. Organizowanie, spotkań, zlotów, 
konferencji, wystaw i innych celem 
prezentowania dorobku Stowarzyszenia oraz 
kultywowania historii regionu; 
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy 
z innymi organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się podobną tematyką; 
6. Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla 
realizacji celów statutowych; 
7. Działanie na rzecz integracji środowisk 

rekonstruujących wydarzenia historyczne; 
8. Doskonalenie i pogłębianie wiedzy 
fachowej członków Stowarzyszenia poprzez 
organizację seminariów, wykładów i innych 
form temu służących; 
9. Rekonstruowanie wydarzeń historycznych; 
10. Prowadzenie poszukiwań, prac 
zachowawczych w oparciu o odpowiednie 
zgody i upoważnienia oraz przekazywanie  
i udostępnianie społeczeństwu przedmiotów 
określanych mianem dziedzictwa kulturowego 
i materialnego naszego kraju; 
11. Zapewnienie pomocy prawnej, 
organizacyjnej i finansowej umożliwiającej 
trwałe zachowanie zabytków lub obiektów 
 o walorach historycznych oraz ich 
zagospodarowywanie i utrzymanie; 
12. Zapobieganie zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków lub obiektów o walorach 
historycznych; 
13. Popularyzowanie wiedzy o zabytkach i ich 
znaczeniu dla historii i kultury; 
14. Udział w obchodach rocznicowych 
i innych przedsięwzięciach służących 
upamiętnieniu poległych, poszkodowanych 
bądź zamordowanych w XIX i XX wieku; 
15. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania 
patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej  
z właściwymi urzędami, instytucjami, 
organizacjami rządowymi i poza rządowymi 
oraz podmiotami samorządowymi; 
16. W oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, 
odbudowa i renowacja historycznego 
wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, 
pojazdów mechanicznych jak i obiektów 
mających wartość historyczną; 
17. Organizowanie i prowadzenie 
przedsięwzięć mogących przyczynić się do 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

114. ZDROWA KULTURA 04.11.2020 r. 

1. Poszanowanie, ochrona i promocja 
zdrowia; 
2. Propagowanie zdrowego, nowatorskiego  
i aktywnego spędzania czasu wolnego; 
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, kultury i sztuki; 
4. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
5. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 
uzdolnionej oraz o niskim statusie 
materialnym; 
6. Promocja i opieka nad utalentowanymi 
ludźmi w każdej grupie wiekowej; 
7. Wspieranie nauki i rozwoju osobistego 
dorosłych; 
8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych; 
9. Aktywizacja społeczna dorosłych  
i seniorów; 
10. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz 
praw człowieka oraz swobód obywatelskich  

ul. Zwolenkiewicza 29, 
62-002 Suchy Las 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jacek Mejer - prezes 
Dominik Grabowski - członek 

 
 

Do zawierania umów, udzielania 
pełnomocnictwa i składania 
innych oświadczeń woli we 

wszystkich sprawach, w tym 
sprawach majątkowych, 

uprawniony jest każdy członek 
zarządu samodzielnie. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
30.10.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.20.2020 
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do 
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 
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stowarzyszenia 
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a także działań wspomagających rozwój 
demokracji; 
11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk 
żywiołowych; 
12. Rozwijanie twórczości oraz talentów 
młodych ludzi; 
13. Przeciwdziałanie wykluczeniom 
społecznym; 
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
15. Przeciwdziałanie przemocy w sieci, 
pomoc ofiarom przemocy w sieci; 
16. Podnoszenie kwalifikacji oraz 
umożliwianie rozwoju osobistego dzieciom  

i młodzieży; 
17. Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży 
w sferze rzeczywistej i internetowej; 
18. Przeciwdziałanie uzależnieniom od 
alkoholu i narkotyków; 
19. Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania współpracy 
między społecznościami, narodowościami; 
20. Działalność na rzecz organizacji, których 
celami statutowymi jest: oświatowa, 
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, aktywizacji zawodowej  
i społecznej; 
21. Podnoszenie świadomości społecznej  
w zakresie dostępu do technologii, do 
ochrony zdrowia, dostępu do kultury i sztuki; 
22. Działalność na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami; 
23. Promocja i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizacja wydarzeń, spotkań, 
konferencji, pokazów, koncertów, wystaw, 
targów, spektakli, widowisk, turniejów, 
zawodów, telekonferencji, webinarów, 
videokonferencji, wydarzeń live poprzez sieć 
internet i innych przedsięwzięć mających na 
celu promocję oraz popularyzację kultury  
i sztuki oraz zdrowia; 
2. Działalność edukacyjna, sportowa, 
artystyczna i zdrowotna; 
3. Organizacja wydarzeń, spotkań, 
konferencji, pokazów, koncertów, wystaw, 
targów, spektakli, widowisk, turniejów, 
zawodów i innych przedsięwzięć mających na 
celu promocję oraz popularyzację twórczości 
utalentowanych osób w każdej grupie 
wiekowej oraz popularyzację sportu, zdrowia  
i działań profilaktycznych; 
4. Organizowanie wyjazdów, wymian, 
warsztatów dzieci i młodzieży z Polski i zza 
granicy; 
5. Przyznawanie pomocy materialnej  
i niematerialnej dzieciom i młodzieży 
artystycznie uzdolnionej i pochodzącej  
z rodzin o niskim statusie majątkowym; 
6. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej 
pomocy finansowej, rzeczowej, 
merytorycznej, organizacyjnej, naukowej, 
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej  
i zdrowotnej; 
7. Tworzenie warunków do szeroko pojętego 
rozwoju utalentowanych osób w każdej grupie 
wiekowej; 
8. Popularyzacja osiągnięć i dokonań 
uzdolnionych dzieci i młodzieży; 
9. Popularyzacja osiągnięć młodzieży oraz 
dorosłych z dziedziny zdrowia, medycyny, 
sportu i kultury; 
9. Organizowanie warsztatów, obozów, 
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plenerów pod opieką i kierunkiem 
doświadczonych pedagogów, instruktorów  
i opiekunów; 
10. Wydawanie muzyki, książek, folderów 
oraz innych publikacji w formie pisemnej, 
graficznej oraz audio-video oraz ich publikację 
również w sieci internet; 
11. Współpraca z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi; 
12. Organizowanie kursów, szkoleń i innych 
form kształcenia o profilu artystycznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, sportowym  
i zdrowotnym. 

115. „STREFA WALK" 04.12.2020 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 z osób 
z niepełnosprawnościami; 
4. Propagowanie twórczości artystycznej  
i 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. 23 Października 34, 

62-080 Tarnowo 
Podgórne 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Zbigniew Trawka - prezes 
Andrzej Musiała - wice prezes 

Wojciech Stachowiak - 
sekretarz 

 
 

Do reprezentacji 
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 
01.12.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.21.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Zrzeszenie jak największej liczby członków; 
2. Organizacja zawodów, turniejów, 
konkursów, imprez, wycieczek na terenie 
całego kraju; 
3. Działalność samopomocowa, szkoleniowa  
i doradcza, inicjowanie i współorganizowanie 
akcji w celu zgromadzenia środków na 
działalność statutową 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. 

116. 

 
 
 
 
 
 
 
KLUB SPORTOWY KUŹNIA 

TALENTÓW 

1) 07.12.2020 r. 
2) 18.05.2022 r. 

- zmiany 

1. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu 
życia wśród sprawnych i niepełnosprawnych; 
2. Krzewienie zamiłowania do regularnego 
uprawiania rekreacji ruchowej i sportu; 
3. Organizacja imprez rekreacyjno-
sportowych; 
4. Promowanie i ukierunkowanie działań na 
wskazane dyscypliny sportu - pole sport, 
sporty walki; 
5. Promocja aktywności fizycznej oraz 
regularnego uprawiania sportu wśród dzieci i 
młodzieży; 
6. Prowadzenie działań na rzecz kultury 
fizycznej i sportu; 

 
 
 
 
 
 
 
ul. Sportowa 1,  
62-090 Rokietnica 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Joannę 

Dzięczkowską- Niklewicz. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
27.11.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
zmieniono 

04.04.2022r., 
uchwała nr 2/2022 

NIE    OP.512.22.2020 
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7. Współpraca z innymi podmiotami w 
zakresie rekreacji ruchowej i sportu; 
8. Promowanie samorządów i obszarów na 
terenie, których organizowane są imprezy 
rekreacyjno-sportowe, w szczególności na 
terenie Województwa Wielkopolskiego, 
Powiatu Poznańskiego i Gminy Rokietnica. 

Rzeczpospolita Polska 

1. Propagowanie aktywności fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych; 
2. Organizowanie różnego rodzaju imprez 
rekreacyjno-sportowych; 
3. Współdziałanie z jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie promowania kultury 
fizycznej; 
4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w ich 
działaniach z zakresu aktywności fizycznej; 
5. Organizowanie spotkań informacyjnych, 
szkoleń, konferencji z zakresu aktywności 
fizycznej i profilaktyki zdrowotnej; 
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami związanymi z kulturą fizyczną; 
7. Realizację zleconych zadań publicznych z 
zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i 
organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a także innych 
zadań publicznych, związanych z realizacją 
zadań statutowych; 
8. Realizowanie projektów finansowanych ze 
środków zewnętrznych bądź własnych w 
zakresie celów działania; 
9. Organizuje wyjazdy dla członków 
Stowarzyszenia i społeczności lokalnej 
skupionej wokół wspieranych dyscyplin 
sportowych związane z imprezami 
sportowymi lub obozami sportowymi na 
terenie kraju i za granicę; 
10.  Prowadzenie działań marketingowo-
promocyjnych; 
11. Prowadzenie działań mających na celu 
integrowanie lokalnej społeczności wokół 
aktywności sportowej; 
12. Uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach 
mające na celu promowanie działalności 
Stowarzyszenia 

117. SPARTA RUNNERS 18.12.2020 r. 

1. Szerzenie kultury fizycznej i zdrowego 
trybu życia; 
2. Stwarzanie warunków sportowych 
umożliwiających odbywanie wysokich 
jakościowo treningów członkom 
stowarzyszenia oraz osobom chcącym 
poprawiać tężyznę fizyczną; 
3. Wspieranie członków stowarzyszenia  
i stworzenie warunków umożliwiających ich 
rozwój sportowy; 
4. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej; 
6. Animowanie spotkań członków  
o charakterze towarzyskim i integracyjnym; 
7. Pozyskiwanie grantodawców do 
realizowania działań i potrzeb 
stowarzyszenia; 
8. Promowanie oraz budowanie marki 
stowarzyszenia oraz własnych członków; 
9. Promowanie dyscypliny sportu OCR; 
10. Pomoc niematerialna i materialna 
potrzebującym członkom stowarzyszenia. 

ul. Wesoła 18/85,  
62-020 Zalasewo 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 
przedstawiciela Filipa 

Brzozowskiego. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
12.12.2020 r., 

uchwała nr 3/2020 
NIE    OP.512.23.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1. Organizowanie treningów w partnerskich 
lokalizacjach lub miejscach publicznych. 
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Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do 

ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego 

Organ kontroli 
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. 

Treningi prowadzone są przez trenerów 
posiadających doświadczenie w dyscyplinie 
OCR; 
2. Organizowanie noclegów, transportu oraz 
zniżek na biegi; 
3. Pozyskiwanie grantodawców, którzy będą 
wspierać działanie stowarzyszenia poprzez 
udzielanie wsparcia finansowego, 
udostępnianie sprzętu sportowego, udzielanie 
zniżek na swoje produkty, zniżek na 
wydarzenia sportowe, zawody oraz imprezy. 
W zamian za wsparcie stowarzyszenie może 
umieścić na swoich koszulkach oraz flagach 

logo grantodawcy. Pozyskane środki będą 
przeznaczane wyłącznie na realizację celów 
regulaminowych stowarzyszenia; 
4. Zakup sprzętu sportowego; 
5. Prowadzenie strony internetowej 
stowarzyszenia, profilu w mediach 
społecznościach (Facebook, Instagram, 
Twitter itd.). Publikowanie na w/w mediach 
informacji dotyczących misji, wartości, celów, 
działań, sukcesów Stowarzyszenia oraz 
informacji dotyczących sukcesów lub działań 
jego członków; 
6. Publikowanie na stronie internetowej 
Stowarzyszenia oraz portalach 
społecznościach informacji dotyczących 
wydarzeń, treningów, biegów OCR, oraz 
promocja bezpośrednia sportu OCR przez 
członków stowarzyszenia; 
7. Stowarzyszenie może udzielać wsparcia 
finansowego oraz nagradzać swoich 
członków wykazujących się wysokimi 
wynikami sportowymi, a także za 
zaangażowanie w działalność 
Stowarzyszenia; 
8. Członkowie stowarzyszenia udzielają 
wsparcia o charakterze coachingowym oraz 
psychologicznym pozostałym członkom  
w razie zaistnienia potrzeby. Stowarzyszenia 
na wniosek członka może przeznaczyć 
określoną kwotę na pomoc w trudnej sytuacji 
życiowej. 

118. 
"Wielkopolska - Kierunek 

Europa" 
18.12.2020 r. 

1) Propagowanie postaw i działań 
sprzyjających zacieśnieniu integracji z Unią 
Europejską; 
2) Działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionów; 
3) Wspieranie idei równości i wolności jako 
podstawowych praw człowieka i obywatela; 
4) Wspieranie i rozwijanie idei samorządności 
wspólnot lokalnych;  
5) Działalność na rzecz integracji oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między 
działaczami i organizacjami samorządowymi; 
6) Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji 
i praworządności; 
7) Obrona i reprezentowanie interesów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
instytucji kultury, nauki, sztuki i edukacji. 

ul. Ogrodowa 10,  
62-025 Kostrzyn 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Jacek Jaśkowiak - 
Przewodniczący 

Milena Kowalska - 
Wiceprzewodnicząca 

Marcin Gołek - 
Wiceprzewodniczący 
Leszek Wojtasiak -  
Sekretarz-Skarbnik 

Jarosław Berendt - Członek 
Bartłomiej Ignaszewski - 

Członek 
Maria Lisiecka-Pawełczak - 

Członek 
Dawid Murawa - Członek 
Arkadiusz Ptak - Członek 
Jędrzej Solarski - Członek 
Tomasz Szrama - Członek 

Maciej Wiśniewski - Członek 
Konrad Zaradny - Członek 
Paweł Zieliński - Członek 

 
Do składania oświadczeń woli 
oraz zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu 
Stowarzyszenia uprawnionych 
jest dwóch członków Zarządu 
działających łącznie, w tym 

zawsze Przewodniczący 

Komisja Rewizyjna: 
Marcin Małyszczyk 
Andrzej Prendke 
Maciej Wituski 

uchwalono 
30.11.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.24.2020 

Rzeczpospolita Polska 

1) Działalność edukacyjna i opiniotwórcza w 
formie organizowania konferencji, szkoleń, 
dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, 
wystaw oraz innych imprez, publikacji w 
prasie i innych środkach masowego przekazu 
oraz udział w takich przedsięwzięciach; 
2) Współpraca z partiami politycznymi, 
organizacjami społecznymi i zawodowymi, 
zakładami pracy i środowiskami naukowymi 
na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia; 
3) Organizowanie zgromadzeń publicznych 
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oraz akcji wspierających i protestacyjnych; 
4) Organizowanie imprez, w tym kulturalnych, 
odpowiadających celom Stowarzyszenia i 
udział w takich imprezach; 
5) Inicjowanie i współpraca przy 
organizowaniu referendów oraz obywatelskich 
projektów ustaw w sprawach, które są zgodne 
z celami Stowarzyszenia; 
6) Prowadzenie krajowej i międzynarodowej 
wymiany informacji w zakresie celów 
Stowarzyszenia; 
7) Szkolenie członków Stowarzyszenia oraz 
współpracowników; 

8) Współpraca z osobami oraz instytucjami o 
podobnych celach działania w kraju i za 
granicą; 
9) Występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji publicznej, 
władz, instytucji, urzędów, sądów; 
10) Branie udziału w postępowaniach 
sądowych i administracyjnych w sprawach, 
które leżą w zakresie zainteresowania 
Stowarzyszenia; 
11) Wypowiadanie się w sprawie projektów 
ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania 
Stowarzyszenia; 
12) Wspieranie i prowadzenie działań na 
rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów 
Stowarzyszenia. 

Zarządu lub Skarbnik. 

119. WŁOCHATA CHATA 31.12.2020 R. 

1. Regulowanie populacji kotów 
wolnożyjących; 
2. Przeciwdziałanie bezdomności kotów; 
3. Leczenie kotów chorych; 
4. Przygotowanie kotów do adopcji; 
5. Profilaktyka (szczepienia, odrobaczenia). ul. Kminkowa 156D/6, 

62-064 Plewiska 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez 

przedstawiciela Katarzynę 
Chilomer. 

Stowarzyszenie 
zwykle nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej. 

uchwalono 
23.12.2020 r., 

uchwała nr 2/2020 
NIE    OP.512.26.2020 

gmina Komorniki 

1. Wyłapywanie kotów wolnożyjących; 
2. Sterylizacja (kastracja kotów 
wolnożyjących); 
3. Aktywne szukanie domów adopcyjnych; 
4. Socjalizowanie kotów. 

120. 
Wojskowe Stowarzyszenie 

Wędkarskie „CZATA 
Biedrusko” 

1) 07.01.2021 r. 
2) 22.04.2022 r. 

- zmiany. 

1. Organizowanie i promowanie wędkarstwa 
rekreacyjnego wśród żołnierzy i ich rodzin,  
a także wśród lokalnej społeczności; 
2. Skupianie w swoich szeregach żołnierzy 
czynnej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, 
emerytów wojskowych, pracowników resortu 
obrony narodowej i ich rodzin; 
3. Krzewienie i upowszechnianie 
patriotycznych postaw oraz wiedzy o historii  
i tradycji oręża polskiego w działalności 
rekreacyjnej w wojskowym środowisku 
wędkarskim oraz wśród dzieci i młodzieży 
wędkarskiej, a także lokalnej społeczności. 
Integracja środowiska wojskowego i lokalnych 
środowisk związanych z wędkarstwem 
rekreacyjnym, propagowanie wędkarstwa jako 
aktywnej formy wypoczynku; 
4. Promowanie nowoczesnych i etycznych 
form wędkarstwa i tworzenie warunków do 
jego uprawiania; 
5. Użytkowanie i ochrona powierzonych 
opiece wód; 
6. Działalność na rzecz ochrony przyrody  
i promowania piękna Obszaru Natura 2000 
Biedrusko; 
7. Propagowanie idei "Złów i wypuść"  
i kształtowanie etyki wędkarskiej; 
8. Nawiązywanie współpracy z innymi 
organizacjami wędkarskimi mającymi zbliżone 
cele działania. 

ul. Zjednoczenia 4,  
62-003 Biedrusko 

Stowarzyszenie zwykłe jest 
reprezentowane przez zarząd: 

Marek Dębicki – Prezes 
Janusz Brzezicha- I Zastępca 

Prezesa 
Tomasz Dutkiewicz - 

Wiceprezes ds. organizacyjnych 
Jarosław Sznajder - Wiceprezes 

ds. ogólnych 
Jerzy Wesoły - Skarbnik 
Edyta Frost- Sekretarz 

Jerzy Kochan - Gospodarz 
łowisk 

Krzysztof Mondrzik - Gospodarz 
łowisk 

Artur Sznajder- Gospodarz  
j. Chludowskiego 

Dariusz Wojciechowski- 
Komendant Straży Łowisk 

Krzysztof Szumiło- Członek 
 
 
 

Do zawierania umów, udzielania 
pełnomocnictw i składania 

oświadczeń woli we wszystkich 
sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia wymagane jest 
współdziałanie i podpisy dwóch 

członków Zarządu, w tym 
Prezesa i Skarbnika lub  

Komisja Rewizyjna: 
Rafał Talar - 

Przewodniczący 
Wiesław 

Gorzelańczyk - 
Sekretarz 

Jakub Piksa - 
Członek 

uchwalono 
15.12.2020 r., 

uchwała nr 
2/XII/2020, 
zmieniono 

6.03.2022r., 
uchwała nr 
1/III/2022 

NIE    OP.512.25.2020 

gmina Suchy Las 
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1. Reprezentowanie interesów 
Stowarzyszenia; 
2. Współdziałanie z podmiotami ochrony 
przyrody na rzecz ochrony środowiska, 
poprawy stanu wód i rybostanu oraz 
warunków bytowania zwierząt i ptaków na 
udostępnionych łowiskach; 
3. Organizowanie zawodów wędkarskich  
z okazji ważniejszych świąt wojskowych  
i narodowych, a tym samym promocja tradycji 
oręża polskiego; 
4. Działalność edukacyjna dzieci i młodzieży 
środowiska wojskowego oraz lokalnej 

społeczności wędkarskiej; 
5. Współpraca z Samorządem i lokalnym 
społeczeństwem w zakresie popularyzacji 
wędkarstwa i ochrony przyrody; 
6. Sprawowanie opieki nad powierzonymi 
wodami oraz ich bezpośrednim otoczeniem; 
7. Prowadzenie gospodarki wędkarskiej  
w oparciu o wyniki badań jakości wód jeziora 
przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Gminy 
w Suchym Lesie i bieżących publikacji w tym 
zakresie; 
8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań 
wędkarskich i przyrodniczych; 
9. Ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa; 
10. Pozyskiwanie środków dla realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

w sytuacji szczególnej Członka 
Zarządu pisemnie 

upoważnionego przez Prezesa. 

 

 


