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Numer 
kolejny 
w ewi     
-   dencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Data 
wpisów 
do ewide 
-ncji 

1.Cel/cele działania 
stowarzyszenia zwykłego 
 
2. Teren działania 
stowarzyszenia zwykłego 
 
3. Środki działania 
stowarzyszenia zwykłego 

Adres 
siedziby 
stowarzy        
- szenia 
zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Organ kontroli 
wewnętrznej 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Regulamin 
działalności 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organiza 
- cji 
pożytku 
publiczne
-go 

Przekształcenie 
lub rozwiązanie 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Zastosowanie 
wobec 
stowarzyszenia 
zwykłego 
środków 
nadzoru 

Uwagi 

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

1. DESKOROLKOWE 
STOWARZYSZENIE 
KONINA –„ DSK” 

17.01. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 
popularyzacja  i rozwój 
sportów deskorolkowych.  
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska.  
Stowarzyszenie  może 
prowadzić działania również 
za granicą.   
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
podejmowanie działań  
zmierzających do rozwoju 
infrastruktury niezbędnej do  
uprawiania sportów 
deskorolkowych, 
organizowanie zawodów, 
imprez , pokazów , obozów     
i zajęć sportowych, 
prowadzenie działalności 
wydawniczej. 

Konin  
ul. 3 Maja 
1-3 

 Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
 
- MATEUSZA     
  BALICKIEGO 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
II/2017r.  z dnia  
14.01.2017r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

 
NIE 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
--------------- 

 
SO.512.
1.2017r. 



 

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

 

 

 
 

 

2 
 

2. STOWARZYSZENIE 
ABSOLWENTÓW II 
LICEUM „ 
MORZYSŁAW”” 

26.06. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 
pielęgnowanie                           
i popularyzacja tradycji szkoły 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska             
i zagranica. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
promowanie II Liceum            
w Koninie poprzez media, 
współdziałanie z organami 
administracji państwowej , 
samorządowej, funduszami     
i instytucjami  na rzecz 
rozwoju II Liceum. 
Organizowanie i aktywizacja 
środowiska absolwentów II 
Liceum. 

Konin    
ul. 11 
Listopada 
7a 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
- MAŁGORZATĘ 
SADOWSKĄ 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
3/2016r.  z dnia  
24.10.2016r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
------------------ 

 
-------------- 

 
------------------ 

SO.512.
8.2017r. 
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3. KONIŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 
MINIFOOTBALL 

27.07. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA: propagowanie 
rozgrywek piłkarskich 
sześcioosobowych, rozwijanie i 
pobudzanie aktywności fizycznej 
mieszkańców Konina. 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 
 cała Polska. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 
organizowanie imprez                  i 
wydarzeń o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, 
organizowanie turniejów 
charytatywnych na wybrane cele, 
prowadzenie strony internetowej  
stowarzyszenia     i portali 
społecznościowych. 

Konin  
 ul. Kard. 
Stefana 
Wyszyńskie-
go 16/23 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
- ŁUKASZA 
MAJEWSKIEGO 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
2/2017r.  z dnia  
9.07.2017r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
------------------ 

 
-------------- 

 
-------------- 

SO.512.    
11. 
2017r. 
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4. TOWARZYSTWO 
POMOCY WZAJEMNEJ 
„ WATAHA” 

16. 02. 
2018r. 

1. CEL DZIAŁANIA:  
-propagowanie zdrowego 
stylu życia, promocji sportu, 
-rozwój wszelkich form 
samorządności, 
-ochrona środowiska, 
- działalność wspomagająca 
rozwój społeczności lokalnej, 
-rozpowszechnianie 
świadomości prawnej wśród 
społeczeństwa. 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska , a w 
szczególności miasto Konin       
i powiat koniński. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
-nieodpłatna praca członków 
stowarzyszenia, 
-nieodpłatne udostępnianie  
wiedzy specjalistycznej 
członków stowarzyszenia, 
- nieodpłatne użyczenia 
sprzętów   i środków 
transportu,  
-inicjowanie i organizowanie 
spotkań, prelekcji, wystaw 
oraz innych imprez. 
 

Konin    
ul. 3 Maja 
1-3 

Stowarzyszenie zwykłe 
jest reprezentowane 
przez zarząd: 
 
DAMIANA 
ZIÓŁKOWSKIEGO 
- prezesa 
 
oraz  
 
MATEUSZA SIPĘ         -
wiceprezesa. 
 
Do reprezentowania 
stowarzyszenia 
uprawniony jest 
jednoosobowo każdy 
członek zarządu.  

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 2          
z dnia  
3.02.2018r.      
zebrania 
założycielskiego    
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
----------- 

 
----------- 

 
--------------- 

 
SO.512.1.
2018 
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5 STOWARZYSZENIE 
PAMIĘCI OFIAR 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

23.03 
2018r. 

1. CEL DZIAŁANIA:  
kultywowanie pamięci o 
wszystkich bestialsko 
pomordowanych na 
Wschodzie w 1940 r. przez 
radzieckie NKWD, w 
szczególności osób, które 
urodziły się lub działały w 
regionie konińskim.  
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska , a 
w szczególności miasto 
Konin  i powiat koniński. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
- opieka nad sztandarem       
i powierzoną dokumentacją 
Stowarzyszenia „ Katyń”    
w Koninie, 
- organizowanie spotkań      
i uroczystości , 
poświęconych tematyce 
zbrodni katyńskiej. 

Konin    
ul. 
Kardynała 
Stefana 
Wyszyńskie
go 3. 

Stowarzyszenie zwykłe 
jest reprezentowane 
przez zarząd: 
 
WALDEMARA BRYLA 
- prezesa, 
 
KONRADA CZAJĘ         -
wiceprezesa 
 
oraz  
 
MARKA 
KARMOWSKIEGO    – 
członka zarządu. 
 
Do reprezentowania 
stowarzyszenia, w tym 
zaciągania zobowiązań 
w imieniu 
stowarzyszenia, 
wymagane jest 
współdziałanie oraz 
podpis dwóch członków 
zarządu, działających 
łącznie.  

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej- 
komisję 
rewizyjną,   
 w składzie: 
 
ALEKSANDRA 
CZAPLICKA – 
WOJTAS - 
przewodnicząca 
 
 
JANINA 
JANKOWSKA – 
członek komisji 
 
oraz 
 
KAROL FRITZ – 
członek komisji. 
 

Uchwała nr 2               
z dnia  
22.03.2018r., 
podjęta na  
zebraniu 
założycielskim              
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

 
NIE 

 
------------- 

 
------------ 

 
---------------- 

 
SO.512.2.
2018 
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6. STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ 
MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ             
w KONINIE 

16.04. 
2018r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 
propagowanie                            
i podejmowanie inicjatyw 
sprzyjających rozwojowi 
czytelnictwa. 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
miasto Konin. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
-zakup nowości 
wydawniczych, 
-organizowanie i wspieranie 
imprez czytelniczych, 
- organizowanie i wspieranie 
innych imprez o charakterze 
kulturalnym , w tym spotkań 
autorskich i wystaw, 
- wspieranie inicjatyw 
wydawniczych. 

Konin    
ul. 
Dworco -
wa 13 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd: 
PIOTRA 
RYBCZYŃSKIEGO           
-prezesa, 
JOLANTĘ 
KACZYŃSKĄ          
–zastępcę 
prezesa, 
MAŁGORZATĘ 
HOFMANN      
- sekretarza, 
EMILIĘ GUŹNIK    
– skarbnika, 
RENATĘ 
WOJCIECHO -
WSKĄ                   
- członka.      
Do 
reprezentowania 
stowarzyszenia, w 
tym zaciągania 
zobowiązań w 
imieniu 
stowarzyszenia, 
wymagane jest 
współdziałanie 
oraz podpis 
dwóch członków 
zarządu, 
działających 
łącznie.      

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej- 
komisję 
rewizyjną,   
 w składzie: 
 
ALEKSANDRA  
GÓRSKA – 
przewodnicząca, 
 
BARBARA  
RYMAROWICZ – 
członek, 
 
ALEKSANDRA 
BRYL – członek. 
 
 

Uchwała nr 
3/2018r.  z dnia  
09.04..2018r.       
z zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
------------------ 

 
-------------- 

 
------------------ 

SO.512.
3.2018r. 
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7 TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ KONINA 

11.05. 
2018r. 

1. CEL DZIAŁANIA:  
- zdobywanie i krzewienie 
wiedzy o Koninie i jego 
mieszkańcach,  
- ochronę dóbr kultury         
i kultywowanie tradycji 
regionalnych,  
- propagowanie ochrony 
środowiska przyrodniczego 
i kulturowego,  
-promocja Konina                
w regionie , kraju   i  za 
granicą.  
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska ,      
a w szczególności miasto 
Konin  i region koniński. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
- branie udziału w 
przedsięwzięciach 
mogących przyczynić się do 
realizacji celów 
Towarzystwa. 
 

Konin    
ul. Zofii 
Urbanowski
-ej 1. 

Stowarzyszenie zwykłe 
jest reprezentowane 
przez zarząd: 
 
PIOTRA 
RYBCZYŃSKIEGO 
- prezesa, 
 
HENRYKA JANASKA         
- z-ca prezesa, 
 
MARIĘ ZELEK 
  – sekretarza, 
 
WANDĘ 
GRUSZCZYŃSKĄ            
– skarbnika, 
 
TOMASZA ANDRZEJA 
NOWAKA – członka. 
 
Do reprezentowania 
stowarzyszenia, w tym 
zaciągania zobowiązań 
w imieniu 
stowarzyszenia, 
wymagane jest 
współdziałanie oraz 
podpis dwóch członków 
zarządu, działających 
łącznie.  

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej- 
komisję 
rewizyjną,   
 w składzie: 
 
GENOWEFA 
DĄBEK – 
przewodnicząca 
 
 
ZBIGNIEW 
WINCZEWSKI    
– członek,  
 
 
JÓZEF 
MAZURKIEWICZ 
– członek.  

Uchwała nr 3               
z dnia  
8.05.2018r., 
podjęta na  
zebraniu 
założycielskim              
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

 
NIE 

 
------------- 

 
------------ 

 
---------------- 

 
SO.512.4.
2018 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - na 

podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017.210 ), art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
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8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem (ustawa z dnia  7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. 2017.210 ), 

jest obligatoryjne. 

 

  

 


