
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8

) 

Przekształcenie lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzysze

nia 

zwykłego10) 

Zastosow

anie 

wobec 

stowarzys

zenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11

) 

Uwagi12) 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego3) 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4) 

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

1. 

 

Razem dla Ekologii  

i Bezpieczeństwa 

Mieszkańców 

5.10.2016 r. 1. Ochrona środowiska 

naturalnego. 

Reprezentowanie 

interesów mieszkańców 

wsi Bieczyny, Głuchowo 

i Sierniki przed 

negatywnymi skutkami 

inwestycji na terenie 

Gminy Czempiń 

Sierniki 1 D 

64-020 Czempiń 

BŁAŻENA  FLOREK- 

PREZES 

 

JERZY SROCZYŃSKI- 

WICEPREZES 

 

RYSZARD 

GRABOWSKI-

SEKRETARZ 

 

 

Do reprezentowania 

Stowarzyszenia, w 

szczególności do 

zaciągania zobowiązań 

finansowych wymagane 

są podpisy dwóch 

członków Zarządu 

działających łącznie, w 

tym Prezesa. 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Data 

uchwalenia 

15.09.2016 r. 

NIE    OS.512.11.1.2016 

2. Obszar Gminy 

Czempiń 

3.Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez występowanie 

do organów władzy, 

instytucji i mediów itp. 

ze wskazaniem 

problemów 



2. 

Stowarzyszenie 

miłośników 

rekonstrukcji 

militarnej, strzelectwa 

oraz kolekcjonerów 

broni – MAKO 03 

12.12.2016 r. 1. Działanie na rzecz 

strzelectwa, sportu 

strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni. 

Popularyzowanie wiedzy 

z dziedziny strzelectwa , 

sportu strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni. 

Kolekcjonowanie 

wyposażenia i sprzętu 

militarnego od lat 90-

tych wzwyż. 

Udział w wydarzeniach 

promujących 

rekonstrukcję militarną 

i historyczną oraz w 

symulacjach 

militarnych. 

Doskonalenie 

umiejętności związanych 

ze strzelectwem, 

nawigacją, survivalem 

oraz promowanie 

aktywnego trybu życia. 

ul. 24 Stycznia 

5/1 

64-020 Czempiń 

ŁUKASZ STERN – 

PRZEDSTAWICIEL 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Data 

uchwalenia 

1.10.2016 r. 

NIE    OS.512.121.2016 

2. Obszar województwa 

wielkopolskiego 

3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

pokazów; współpracę ze 

wszystkimi osobami i 

instytucjami o 

podobnych celach 

działania, w 

szczególności z grupami 

rekonstrukcji 

historycznej; 

występowanie z 

wnioskami opiniami do 

właściwych organów 

administracji; inne 

działania realizujące cele 

statutowe. 



3. Stowarzyszenie 

Miłośników Stawów 

Śmigielskich 

3.02.2017 r. 1.Pomoc w utrzymaniu 

ogólnodostępnych 

obszarów wokół stawów 

w stanie czystym i 

zadbanym, 

umożliwiającym 

wypoczynek i rekreację 

okolicznym 

mieszkańcom; 

Racjonalna gospodarka 

zasobami stawów w celu 

rozwoju atrakcyjnej 

formy wypoczynku jaką 

jest wędkarstwo 

rekreacyjne i sportowe. 

2. Terenem działania 

Stowarzyszenia jest cała 

Polska. 

3.Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez : współprace z 

Urzędem Gminy Śmigiel, 

współpracę z osobami i 

instytucjami na rzecz 

utrzymania i rozwoju 

Stawów Śmigielskich, 

wykonywanie prac 

społecznych użytecznie 

na terenie Stawów 

Śmigielskich, 

prowadzenie szeroko 

rozumianej gospodarki 

zarybieniowej w 

Stawach Śmigielskich, 

organizowanie kontroli 

utrzymania ładu i 

porządku na terenie 

Stawów Śmigielskich. 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

4 

64-030 Śmigiel 

STEFAN 

MICHALEWICZ – 

PREZES 

MAREK 

SKORUPIŃSKI- 

SEKRETARZ 

ANNA 

WOJCIESZYK – 

SKARBNIK 

 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia, w 

szczególności do 

zaciągania 

zobowiązań 

finansowych  do 

kwoty 10 000 zł 

wymagane są podpisy 

dwóch członków 

Zarządu działających 

łącznie, w tym 

Prezesa.  

Komisja Rewizyjna 

 

ANDRZEJ POPIÓŁ – 

PRZEWODNICZĄCY 

RAFAŁ 

SZUMACHER– 

CZŁONEK 

SZYMON JURGA - 

CZŁONEK 

Data 

uchwalenia  

4.01.2017 r. 

NIE    OS.512.13.1.2017 

4. KING KLUB PL 9.02.2017 r. 1.Organizowanie 

pokazów hodowlanych; 

Nawiązywanie relacji 

oraz wymiany 

doświadczeń z 

zagranicznymi klubami 

2. Terenem działania 

Stowarzyszenia jest cała 

Polska. 

3.Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

Morownica 

Ul. Leśna 32 

64-030 Śmigiel 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane przez 

Przedstawiciela 

ROBERTA 

BERNACKIEGO 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli wewnętrznej 

Data 

uchwalenia  

3.12.2016 r. 

NIE    OS.512.15.1.2017 



poprzez : organizowanie 

wystaw gołębi rasowych 

rasy king; informowanie 

lokalnych mediów 

5 Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju 

Rolnictwa 

13.03.2017 r. 1. Obrona istniejących 

miejsc pracy 

mieszkańców obszarów 

wiejskich w gminie 

Śmigiel; organizowanie  

społecznego ruchu walki 

z bezrobociem i jemu 

przeciwdziałaniu na 

terenie gminy Śmigiel; 

Rozwijanie i 

propagowanie inicjatyw, 

mających na celu 

przyczynić się do 

powstania nowych 

miejsc pracy; 

podnoszenie wiedzy oraz 

społecznej świadomości 

o rolnictwie, produkcji 

rolnej i jej znaczeniu. 

2. Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

gmina Śmigiel. 

3.Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

reprezentowanie swoich 

członków wobec: 

pracodawców, władz i 

organów administracji 

państwowej oraz 

organizacji i instytucji 

społecznych; udzielanie 

pomocy prawnej i 

zawodowej swoim 

członkom; 

organizowanie i 

kierowanie akcjami 

protestacyjnymi; 

inicjowanie samopomocy 

członków 

stowarzyszenia; 

rozwijanie i popieranie 

wszelkich inicjatyw i 

działań zmierzających 

Parsko 10  

64-030 Śmigiel 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane przez 

Przedstawiciela  

MARZENĘ 

DOLCZEWSKĄ 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli wewnętrznej 

Data 

uchwalenia: 

2.02.2017 r. 

NIE    OS.512.14.1.2017 



do przeciwdziałania 

bezrobociu na zasadzie 

współdziałania z 

organami administracji 

państwowej i 

samorządowej; 

monitorowanie i 

opiniowanie 

przedsięwzięć 

inwestycyjnych 

mogących przyczynić się 

do zmniejszenia 

bezrobocia; integrację 

członków i sympatyków 

stowarzyszenia do 

aktywnego udziału w 

pracach stowarzyszenia; 

działalność medialną; 

występowanie z 

wnioskami i 

postulatami; współpracę 

z krajowymi 

organizacjami i 

instytucjami w zakresie 

realizacji celów 

Stowarzyszenia. 
6 Fit4Life 14.06.2017 1.Popularyzacja, 

rozpowszechnianie oraz 

rozwijanie różnorodnych 

form kultury fizycznej i 

rekreacji, 

2. Kształtowanie 

pozytywnych cech 

charakteru, postaw i 

osobowości w otoczeniu 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych poprzez 

stwarzanie 

odpowiednich warunków 

w tym zakresie oraz 

propagowanie i 

zachęcanie do dbania o 

własne ciało, 

3. Zwiększanie 

świadomości w sferze 

doskonalenia sprawności 

fizycznej oraz rozwijanie 

pozytywnych wartości 

odpowiedniego 

Ponin 

ul. 

Widziszewska 8 

64-000 Kościan 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane przez 

Przedstawiciela  

PRZEMYSŁAWA 

NOWICKIEGO 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli wewnętrznej 

Data 

uchwalenia: 

7.06.2017 r. 

NIE    OS.512.16.1.2017 



współzawodnictwa 

sportowego, 

4. Funkcjonowanie w 

dziedzinie kultury 

fizycznej, w sferze 

turystyki i rekreacji oraz 

rehabilitacji ruchowej. 

 

2. Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

Europa 

 

3.Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez:  

a)rozpowszechnianie 

uprawiania 

różnorodnych dyscyplin 

sportowych, 

b)aktywne uczestnictwo 

w rozmaitych imprezach 

i wydarzeniach 

sportowych, 

c)organizowanie i 

uczestnictwo w zlotach, 

zawodach, rozgrywkach, 

turniejach, konkursach, 

festynach oraz innych 

masowych wydarzeniach 

w dziedzinie kultury 

fizycznej, 

d)organizowanie 

różnych form rekreacji, 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego i zajęć 

sportowych, 

e)organizowanie 

rozmaitych form 

współzawodnictwa 

sportowego, 

f)podejmowanie innych 

przedsięwzięć, które 

staną się oczywiste i 

celowe dla realizowania 

działalności statutowej. 



7 ART FITNESS 

SQUASH SQUAD 

25.10.2017 1.Promowanie i 

upowszechnianie nowej 

dyscypliny sportowej, 

jaka jest SQUASH 

wśród dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych 

Reprezentowanie miasta 

Kościana podczas 

rozgrywek i turniejów 

na terenie Polski 

 

Siedziba przy 

ART  FITNESS 

w Kościanie 

ul. Nacławska 23 

a 

64-000 Kościan 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane przez 

Przedstawiciela  

PATRYKA 

ŁUKASIKA 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli wewnętrznej 

Data 

uchwalenia: 

18.10.2017 r. 

NIE Uchwała nr 

5/2017 z dnia 

15.12.2017 r. w 

sprawie 

rozwiązania 

stowarzyszenia 

Data rozwiązania 

15.12.2017 r. 

Artur 

Kurasiak 

 OS.512.17.1.2017 

2.Terenem działania jest 

obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez :1) regularne 

treningi ( Akademia SQ 

dla dzieci i młodzieży) 

2) rozgrywki ligowe SQ 

3) turnieje klubowe i 

międzyklubowe 

 

 

 

 

  



________________________________ 

1)
 W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych. 

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do 

sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe). 
5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez 

przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska 

członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji. 
6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz 

ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli 

wewnętrznej.”. 
7)

 W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego 

zmian. 
8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji 

pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”. 
9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy 

wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy 

wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 
10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego. 
11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.  
12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt. 

 


