
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
 

Numer 

kolejny w  

ewidencji 

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 

stowarzyszeni

a zwykłego 

Status 

organiza-

cji pożytku 

publiczneg

o 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 

stowarzysze

nia zwykłego 

Zastoso

wanie 

wobec 

stowarzy

szenia 

zwykłeg

o 

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.  z 

zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego. 

 

NIE 

 

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

 

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

 

--------- 

 

SO.512.1. 

2017r. 

2. STOWARZYSZENIE 

ABSOLWENTÓW II 

LICEUM                     

„ MORZYSŁAW” 

26.06. 

2017r. 

 

06.10.  

2020r. 

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.  z 

zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE Uchwała nr 

5/2020 z dnia     

4.06.2020r.                 

w sprawie 

przekształcenia        

stow. zwykłego            

w  stow. 

rejestrowe.  

 

 W dniu 

22.09.2020r. 

Stowarzyszenie 

zostało wpisane 

do Krajowego 

Rejestru 

Sądowego pod nr 

0000860748. 

 

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

 

--------- 

SO.512.8. 

2017r 

 

Stow. 

wykreślone       

z ewidencji 

stow. 

zwykłych 



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 

Wyszyński

ego 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.         

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

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

 

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

 

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

SO.512.    

11. 

2017r. 

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. W 

przypadku 

zaciągnięcia 

zobowiązań powyżej 

500zł, w imieniu 

Stowarzyszenia,    

wymagane jest 

współdziałanie  oraz 

podpis dwóch 

członków zarządu, 

działających łącznie. 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 2          

z dnia  

3.02.2018r.         

z zebrania 

założycielskiego    

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

----------- 

 

----------- 

 

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

- 

 

SO.512.1.2

018 

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 

Konin    

ul. 

Kardynała 

Stefana 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada 

organ kontroli 

wewnętrznej- 

komisję rewizyjną,   

Uchwała nr 2               

z dnia  

22.03.2018r., 

podjęta na  

zebraniu 

 

NIE 

 

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

 

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

 

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

-- 

 

SO.512.2.2

018 



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. 

Wyszyński

ego 3. 

WALDEMARA 

BRYLA 

- prezesa, 

 

KONRADA CZAJĘ         

-wiceprezesa 

 

oraz  

 

MARKA 

KARMOWSKIEGO    

– członka zarządu. 

 

Do reprezentowania 

stowarzyszenia, w 

tym zaciągania 

zobowiązań 

finansowych, w 

imieniu 

stowarzyszenia, 

wymagane jest 

współdziałanie oraz 

podpis dwóch 

członków zarządu, 

działających łącznie.  

 w składzie: 

 

ALEKSANDRA 

CZAPLICKA – 

WOJTAS - 

przewodnicząca 

 

 

JANINA 

JANKOWSKA – 

członek komisji 

 

oraz 

 

KAROL FRITZ – 

członek komisji. 

 

założycielskim              

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

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. 

Dworcowa 

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 reprezentowa - 

nia stow.,  w tym 

zaciągania 

zobowiązań 

finansowych,        w 

imieniu 

stowarzyszenia, 

wymagane jest 

współdziałanie oraz 

podpis dwóch 

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.512.3.2

018r. 



członków zarządu, 

działających łącznie.      

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 

Urbanows

kiej 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 

finansowych, 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.512.4.2

018 

8. STOWARZYSZENIE 

„RAZEM z TATĄ” 

15.04.  

2019r. 

1. CEL DZIAŁANIA: działanie na 

rzecz ochrony interesu społecznego 

w zakresie dyskryminacji praw 

rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem praw ojców i 

dzieci. Wspieranie ojców i dzieci 

pokrzywdzonych przez Sądy 

orzekające w sprawach rodzinnych. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

 Rzeczpospolita Polska. 

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

Konin  

 ul. 

Drużbacki

ej 21 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

 

- MAKSYMILIANA 

CETERĘ 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

3/2019r.  z dnia  

4.04.2019r.         

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

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

 

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

 

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

SO.512.    

2.2019r. 

 



organizowanie spotkań , prelekcji, 

wystaw, itp.; prowadzenie 

działalności wydawniczej; 

wspieranie ojców w kontaktowaniu 

się z dziećmi ; udzielanie wsparcia 

dzieciom i ojcom; występowanie z 

wnioskami  do właściwych 

organów;  współdziałanie ze 

środkami masowego przekazu; 

pozyskiwanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych.  

9. STOWARZYSZENIE 

„AKTYWNE PLUS” 

15.05.  

2019r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 

- inicjowanie i wspieranie 

aktywności kobiet,  

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- upowszechnianie sportu     i 

turystyki, 

- wzbogacanie życia  kulturalnego, 

- rozwijanie kontaktów          i 

współpracy między 

społeczeństwami. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

 Rzeczpospolita Polska. 

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- prowadzenie działalności 

doradczej i informacyjnej, 

- organizowanie wycieczek 

krajoznawczych oraz innych form 

rekreacji, 

- udział w wydarzeniach  

kulturalnych, 

- współpraca z instytucjami 

samorządowymi                    i 

pozarządowymi ,                 - 

pozyskiwanie środków finansowych 

na realizację zadań. 

Konin  

 ul. 3 Maja 

1-3 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

 

- MARIĘ 

ROGACZEWSKĄ 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/2019r.  z dnia  

15.03.2019r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

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

 

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

 

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

SO.512.    

3.2019r. 

 

10. KONIŃSKIE 

TOWARZYSTWO 

GENEALOGICZNE  

23.08.  

2019r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 

- upowszechnianie i popularyzacja 

genealogii w społeczeństwie, a 

zwłaszcza wśród młodzieży 

- zrzeszanie genealogów z terenów 

Wielkopolski i spoza niej. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

 Rzeczpospolita Polska. 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

Konin  

 ul. 

Dworcowa 

13 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

 

- ANDRZEJA 

SKRZYPIŃSKIEGO  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/2019r.  z dnia  

14.08.2019r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

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

 

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

 

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

SO.512.    

5.2019r. 

 



- organizowanie spotkań , 

odczytów, prelekcji i seminariów 

itp.  

- organizowanie prelekcji w 

szkołach i ośrodkach kulturalnych,  

- popularyzowanie genealogii,  

- służenie radą i pomocą 

początkującym badaczom 

genealogicznym , a zwłaszcza 

młodzieży. 

- upowszechnianie wśród polonii 

badań genealogicznych jako 

elementu więzi z krajem przodków . 

11. 

 

 

STOWARZYSZENIE 

ProPlus 

30.09.  

2019r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 

- działalność kulturalna,  

-  upowszechnianie  kultury 

fizycznej i sportu,  

 - ochrona środowiska, 

- wspieranie inicjatyw społecznych, 

- budowanie świadomości w 

zakresie roli ubezpieczeń w życiu 

społecznym  

i gospodarczym. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

 cała Polska. 

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- tworzenie programów 

promujących wybitnie uzdolnione 

dzieci, młodzież i studentów;  

 -organizowanie szkoleń,  

konferencji, seminariów;                                        

-tworzenie platformy zakupowej;  

-promowanie                           i 

organizowanie  ochrony 

ubezpieczeniowej . 

Konin  

ul. 

Przemysło

wa 75 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

 

- MIROSŁAWA 

BRYLA 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/2019r.  z dnia  

25.09.2019r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE  

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

 

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

 

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

SO.512.    

6.2019r. 

 

12. WIELKOPOLSKIE 

FORUM 

EKSPOLRACYJNO            

– HISTORYCZNE 

WFEH.PL 

14.10.  

2019r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 

Poznawanie i upowszechnianie  

historii Polski, a w szczególności 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

Rzeczypospolita Polska.   

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- organizowanie legalnych akcji 

poszukiwawczych;  

podejmowanie działań  na rzecz 

ochrony , konserwacji i 

Konin  

ul. Gaj 3 

 Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

 

ARTURA 

CHOJNACKIEGO 

- członka zarządu, 

 

SEBASTIANA 

KUBIAKA – członka 

zarządu, 

 

SZCZEPANA 

CIECHALSKIEGO 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/2019  z dnia  

20.09.2019r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

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

 

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

 

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

- 

 

SO.512.7.2

019r. 



dokumentacji zabytków;     -pomoc 

w pracach archeologicznych;                 

- uczestnictwo w wykładach, 

konferencjach i szkoleniach o 

tematyce historycznej: 

- organizowanie spotkań z 

naocznymi świadkami historii; 

-współpraca z samorządami 

terytorialnymi, muzeami , 

nadleśnictwami oraz organami 

administracji rządowej.          

  – członka zarządu, 

 

MARKA STOLARKA            

– członka zarządu, 

 

 

 

Do reprezentowania 

stowarzyszenia, w 

tym zaciągania 

zobowiązań 

finansowych, w 

imieniu 

stowarzyszenia, 

wymagane jest 

współdziałanie oraz 

podpisy wszystkich  

członków zarządu, 

działających łącznie. 

13. STOWARZYSZENIE      

„ KONDOTIER” 

30.01. 

2020r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 

upowszechnianie wiedzy    o historii 

Rzeczypospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

historii XVII wieku, a także 

upowszechnianie martyrologii i 

bohaterskich czynów  Narodu 

Polskiego. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

cała Polska.   

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- organizacja akcji społ.         i 

wydarzeń kulturalnych, 

podnoszących świadomość 

historyczną, a w szczególności 

rekonstrukcji i inscenizacji 

wydarzeń historycznych, 

- nawiązywanie kontaktów  i 

współpracy  z organizacjami 

realizującymi podobne cele, 

- budowa bazy sprzętowej, 

- publikacja książek, gier       i 

komiksów.       

Konin  

ul.  Maja 

 1 i 3 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

 

 - MACIEJA 

KASPRZYCKIEGO 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/2020  z dnia  

26.01.2020r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

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

 

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

 

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

- 

 

SO.512.1.2

020r. 

14. STOWARZYSZENIE      

„ TWIERDZA” 

22.04. 

2020r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 

- popularyzacja kultury fizycznej,  a 

zwłaszcza sportów strzeleckich, 

biegów i marszów na orientację; 

- upowszechnianie wiedzy dot. 

militariów                       i 

wojskowości. 

 

Konin  

ul. 3 Maja 

1-3 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

 

- PATRYKA 

WYSOCKIEGO 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

1/2020  z dnia  

22.02.2020r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

 

NIE 

 

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

 

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

 

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

- 

 

SO.512.3.2

020r. 



2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

cała Polska.   

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- organizowanie gier terenowych, 

szkoleń             i symulacji 

militarnych , przy wykorzystaniu 

replik broni, techniki i wiedzy 

wojskowej; 

- udział w imprezach            o 

charakterze masowym , 

promującym sport                 i 

rekreacje; 

- współpraca                          z 

organizacjami rządowymi, 

pozarządowymi                      i 

samorządowymi. 

 

stowarzyszenia 

zwykłego 

15. POLSKA 

KONFEDERACJA         

JIU JITSU 

08.06. 

2020r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 

dbałość o prawidłowy rozwój 

psychofizyczny i zdrowie członków 

oraz osób zainteresowanych 

kulturą dalekiego wschodu. 

 

2.TEREN DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

Rzeczpospolita Polska           i 

zagranica.   

 

3. ŚRODKI DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 

- upowszechnianie i rozwijanie 

rekreacji fizycznej , sportu i 

turystyki; 

-organizowanie imprez sportowych, 

obozów szkoleniowych i 

seminariów; 

- popularyzowanie kultury i sztuki 

dalekiego wschodu; 

-promowanie turystyki i organizacja 

przedsięwzięć turystycznych; 

-prowadzenie opieki nad dziećmi i 

młodzieżą w różnych formach. 

 

Konin  

ul. Okólna 

37/60 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

WOJCIECHA 

MALCZAKA - 

prezydenta, 

MICHAŁA 

RADZIEMSKIEGO – 

zastępcę 

prezydenta, 

KAZIMIERZA 

MRÓWCZYŃSKIEG

O - skarbnika, 

ADAMA 

BORKOWSKIEGO - 

sekretarza, 

SYLWESTRA 

ŻARCZYŃSKIEGO – 

członka zarządu. 

 

Oświadczenia woli w 

sprawach 

niemajątkowych 

oraz oświadczenia 

woli mogące 

powodować 

powstanie 

jednorazowego 

zobowiązania do 

kwoty 10.000 zł 

mogą składać   

 jednoosobowo 

Prezydent lub 

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada 

organ kontroli 

wewnętrznej- 

komisję rewizyjną,   

 w składzie: 

 

MARCIN GĘSICKI – 

przewodniczący 

 

PRZEMYSŁAW 

KACZMAREK – 

wiceprzewodniczą

cy, 

 

BARTOSZ DUNAJ – 

sekretarz. 

Uchwała nr 

3/Z/2020  z dnia  

25.01.2020r.       

z zebrania 

założycielskiego 

o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

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

 

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

 

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

- 

 

SO.512.5.2

020r. 



Zastępca 

Prezydenta 

Konfederacji. Do 

ważności 

oświadczeń 

dotyczących praw, w 

tym majątkowych  

mogących 

powodować 

powstanie 

jednorazowego 

zobowiązania w 

kwocie powyżej 

10.000zł wymagane 

są podpisy 

wszystkich członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWY 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. 

2019.713, ze zm. ), 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, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem (ustawa z dnia  7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. 2019.713,   ze zm.), jest obligatoryjne. 

 


