
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO 

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 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

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 

12. Stowarzyszenie 

One Passion 

One Love WP 

 

21 listopada 

2018 r. 

0.5.03.2020 

r. 

1.Celem 

stowarzyszenia jest: 

1) promowanie 

trzeźwego i zdrowego 

stylu życia, 

2) wspieranie 

inicjatyw sportowych, 

3) przeciwdziałanie 

zagrożeniu 

wykluczenia 

społecznego, 

4) działanie na rzecz 

osób uzależnionych, 

bezdomnych i 

będących w procesie 

resocjalizacji. 

 

87-162 Lubicz 

Dolny, 

ul. Tęczowa 

2b/22, 

gm. Lubicz 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

- Wiesława 

Rindfleisz 

 

Zm. stanu 

cywilnego 

przedstawiciela 

– Wiesława 

Piasta 

 

  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała z dnia 

20.11.2018 r. w 

sprawie przyjęcia 

regulaminu 

stowarzyszenia  

NIE                   OR.512.11. 

2018.IS 

poz. ewid. 12. 

 

2. terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego: 

1) organizowanie 

turniejów sportowych, 

2) podejmowanie 

wszelkich inicjatyw na 

rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniom, 

3) umożliwianie 

dzieciom zagrożonym 

wykluczeniem 

społecznym bezpłatny 

dostęp do zajęć 
sportowych, 

4) organizowanie 

pomocy społecznej, w 

tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans 



tych rodzin i osób, 

5) działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym; 

6) działalność 
wspomagająca rozwój 

wspólnot i 

społeczności 

lokalnych, 

7) działalność na rzecz 

dzieci i młodzieży, w 

tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży, 

8) wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej, 

9) turystykę i 
krajoznawstwo 

(pomysł wyjazdów z 

dziećmi na turnieje 

międzynarodowe), 

10) promocję i 
organizację 
wolontariatu, 

11) przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

patologiom 

społecznym, 

12) rewitalizację 
(odnawianie 

społeczeństwa poprzez 

danie „drugiej szansy” 

oraz przysposobienie 

np. budynku). 



________________________________ 

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. 

 

 


