
PISMO DOT. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA - STOWARZYSZENIE ZWYKŁEEWIDENCJA 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 
stowarzyszen

ia 
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 

29. Weles Grupa 
Historyczno 
Eksploracyjna 

31 Grudnia 
2020 r. 

Cele: 1) odkrywanie 
oraz propagowanie 
historycznego, 
archeologicznego oraz 
kulturowego 
dziedzictwa 
materialnego oraz 
niematerialnego 
Polski, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Pomorza i Kujaw, w 
zgodzie z 
obowiązującymi w tej 
materii przepisami 
prawa. 
2) Kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku 
detektorysty/poszukiw
acza poprzez 
prowadzenie działań 
edukacyjnych i 
medialnych. 
3)Inicjowanie i branie 
udziału w badaniach 
archeologicznych oraz 
poszukiwaniach w 
kraju i za granicą. 4) 
Propagowanie 
zagadnień dot. 
ochrony dóbr kultury 
oraz środowiska nat.. 
5) Dbanie o miejsca 
pamięci, stanowiska 
archeologiczne oraz 
miejsca o 
szczególnym 
znaczeniu dla historii i 
środowiska nat. 
Polski, ze szcz. 

87-103 Mała 
Nieszawka,                
ul. Magnoliowa 
13 

Stowarzyszenie 
jest  
reprezentowane 
przez  Zarząd: 
 
Arkadiusz 
Wyrzykowski-
Prezes, 

Piotr Lipski-
Vice Prezes,  

Damian 
Skonieczny 
Członek 
Zarządu 

Krzysztof 
Muzalewski 
Członek 
Zarządu 

Sławomir 
Grabowski 
Członek 
Zarządu 

Zarząd 
reprezentuje 
stowarzyszenie 
na zewnątrz. 

 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwała  Nr 2/10 
z dnia 25 
października 2020 
r.. o przyjęciu -
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE                   OR.512.29..2020 
poz. ewid. 29. 
 



uwzględnieniem 
Pomorza i Kujaw. 6) 
Nawiązywanie 
współpracy i wymiana 
doświadczeń z 
partnerami 
krsajowymi i zagr. 
Oraz admin. Państw., 
samorz., placówkami 
badawczymi i 
muzealnymi w 
zakresie dział. 
Stowarzyszenia. 7) 
Popularyzacja wśród 
społeczeństwa historii 
i dziejów regionu, 
podejmowanie 
przedsięwzięć oraz 
organizowanie 
różnorodnych form 
działań mających na 
celu integrację i 
reintegrację społ. oraz 
osób 
niepełnosprawnych i 
zagrożonych 
wykluczeniem społ. 
Oraz przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społ., w 
szczególności wśród 
dzieci i młodzieży.8)  
Działalność 
charytatywna, w tym 
zbiórki publ. 
9) Ochrona i promocja 
zdrowia. 
10)Turystyka. 
11) Promocja i 
organizacja 
wolontariatu. 12) 
Współpraca i 
wspieranie w 
działalności służb 
mundurowych. 13) 
Ekologia i ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego. 
14) Rekonstrukcja 
historyczna. 
 
Terenem działania jest 
cała Polska, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
terenu Kujaw i 
Pomorza. .Dla 
właściwego 
realizowania swoich 
celów Stowarzyszenie 
może prowadzić 
również działalność 
poza granicami Polski. 



 

Realizacja celów 
poprzez: a) dbałość o 
przestrzeganie przez 
członków 
stowarzyszenia 
standardów 
wynikających z 
obowiązującego w 
Polsce prawa dot. 
ochrony zabytków i 
dóbr kultury oraz 
regulaminów wewn. 
Stowarzyszenia, b) 
uczestniczenie w 
grupach i komisjach 
konsultacyjnych, 
roboczych i celowych 
podejmujących 
działania na rzecz 
poprawy statusu 
prawnego i wizerunku 
eksploratorów w 
Polsce, c) organizację 
i prowadzenie szkoleń, 
konferencji, 
seminariów oraz akcji 
terenowych, 
poszukiwawczych i 
badań 
wykopaliskowych, d) 
prowadzenie 
działalności naukowo-
badawczej, muzealnej 
oraz wydawniczej, e) 
rozwijanie innych 
form działalności 
służących realizacji 
celów Stowarzyszenia, 
f) gromadzenie, 
konserwację i ochronę 
wszelkich pamiątek i 
zabytków związanych 
z historią Polski i 
regionu, g) 
wzbogacanie zbiorów 
muzealnych o 
przedmioty znalezione 
w trakcie prowadzonej 
działalności 
eksploracyjnej, w 
szczególności w 
muzeach 
współpracujących ze 
Stowarzyszeniem. 

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. 

 

 


