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30. Stowarzyszenie 
Wspierania 
zdrowego Stylu 
Życia 

25 stycznia 
2021 r.. 

Cele: 
-rozpowszechnianie 
sztuk i sportów walki, 
-rozpowsz. wszelkich 
innych form rekreac. 
fiz. i sportu, a takżę 
prof. sportowej, 
-rozpowszechnianie 
naturalnych form 
leczenia oraz prof. 
zdrowotnej w tym 
metod z udziałem 
zwierząt, 
-rozpowszechnianie. 
zamiłowania do 
system. uprawiania 
rekreacji ruchowej i 
sportu, 
-kształtowanie wśród 
os. fiz. zrzeszonych w 
stow. patriotyzmu, 
walorów moralnych, 
dyscypliny i 
solidarności oraz 
sumiennego wyp. 
obowiązków społ. i 
obywatelskich, 
-promowanie i 
organiz. wolontariatu 
oraz dział. pożytku 
publ.., szeroko pojętej 
opieki i asystencji w 
procesie wychow. 
dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych oraz 
os. niepełnospr. 
szczególnie ze 
środowisk zagr. 
społecznie,promocji i 
organizacji 
wolontariatu, szeroko 

87-162 
Grębocin,                
ul. Wiosenna 4 

Stowarzyszenie 
jest  
reprezentowane 
przez  
Przedstawiciela 
Piotra 
Osowskiego 
 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwała  z dnia 
24 stycznia 2021 
r.. o przyjęciu -
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE                   OR.512.4.2021 
poz. ewid. 30. 
 



pojętej integracji 
środowisk, grup z 
pełnym zachowaniem 
ich tożsamości, w tym 
mniejszości 
narodowych, ochrony 
i promocji zdrowia, ze 
szczególnym uwzgl. 
profilakt. uzależnień 
narkomanii, 
problemów 
alkoholowych oraz 
marginalizacji i 
wykluczenia społ. 
osób starszych, 
edukacji, oświaty, 
wychowania, nauki i 
turystyki, szerzenia 
idei nauczania 
dwujęzycznego i 
wielojęzycznego, 
-współpraca i 
wymiana doświadczeń 
między osobami 
zainteresowanymi ideą 
dwujęzyczności/wieloj
ęzyczności, 
-rozwój nauczycieli 
oraz wspieranie 
jakości realizacji 
etapów 
dwujęzyczności, 
-wspieranie i 
propagowanie 
zintegrowanego 
nauczania językowo 
przedmiotowego 
CLIL, 
-propagowanie 
szeroko pojętej 
edukacji na odległość 
za pośrednictwem 
internetu, a w 
szczególności edukacji 
informatycznej, 
-wyrównywanie szans 
dzieci i młodzieży i 
osób dorosłych 
podlegających 
wykluczeniu 
społecznemu, 
-promocja 
zatrudnienia i 
aktywizacji oraz 
przeciwdziałaniu 
bezrobociu, 
-pośrednictwo pracy, 
-integracja europejska 
oraz rozwijanie 
kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami, 
-upowszechnianie i 
ochrona wolności i 



praw człowieka oraz 
swobód 
obywatelskich, a także 
działań 
wspomagających 
rozwój demokracji, 
-upowszechnianie 
kultury i dziedzictwa 
kulturowego w tym 
kultur mniejszości 
narodowych, 
-inicjowanie i 
realizacja działań na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem ich 
integracji w 
środowiskach 
lokalnych, 
-promocja języków 
europejskich, 
-działalność 
wspomagająca 
szkoleniowo, 
informacyjnie 
społeczności lokalne, 
-wspieranie badań 
naukowych, 
-działalność 
charytatywna, 
-krzewienie turystyki i 
kultury fizycznej, 
-wzmacnianie 
kompetencji 
społecznych i 
kluczowych 
młodzieży i osób 
dorosłych, 
-wspieranie rynku 
nieruchomości, 
-przygotowywanie i 
dostarczanie żywności 
dla odbiorców 
zewnętrznych 
(katering), 
-wspieranie 
ekologicznego, 
zdrowego i aktywnego 
stylu życia, 
propagowanie 
zdrowego żywienia. 
 
 
 
Terenem działania jest 
cała Polska, ze 
szczególnym 
Stowarzyszenie może 
prowadzić również 
działalność poza 
granicami Polski. 



 

Realizacja celów 
poprzez: 
- organizację 
seminariów, obozów 
szkoleń i zajęć w 
zakresie kultury fiz. I 
rekreacji ruchowej, 
-organizowanie i 
prowadzenie 
poradnictwa w zakr. 
kultury fin. i rekreacji 
ruchowej dla 
instytucji, organizacji i 
os. indyw.. 
-organiz. konferencji, 
seminariów oraz 
inicjowanie i 
wspomaganie prac 
naukowo badawczych 
w powyższym zakr., 
-propagow. 
uprawiania kult. fiz. w 
formach zesp.  i idyw., 
a także innych form 
kreatywnego 
wypoczynku oraz 
profilaktyki zdrow.. 
- inform. o dz. swojej i 
zrzeszonych 
członków, 
współpracując, w tym 
zakresie z mediami, 
-współpracę z kraj i 
zagr. specj. 
organizacjami kultury 
fiz.i rekreacji, 
-realiz. zlec. zadań w 
zakr. kult. fiz. i sportu, 
promocji i organizacji 
wolontariatu oraz 
działań na rzecz os. 
niepełnospr., a także 
innej sfery dz. publ. 
związanych z realiz. 
celów regul., 
-prowadzenie 
ośrodków metod.-
szkol., rekreacyjno-
sportowych, prof. 
zdrowotnej, 
turystycznych i 
wypoczynkowych 
oraz wypożyczalni 
sprzętu sportowo 
turystycznego, 
-realiz. zadań z zakr. 
prof. uzależnień, 
-inspirowanie i 
organizowanie imprez 
charytatywnych, 
-org. imprez klut., 



- -wsp. z kraj. i zagr. 
organiz. i instytucjami 
mającymi podobne 
cele, 
-wydawnictwa i 
publikacje, 
-organizowanie zajęć i 
warsztatów twórczych 
dla dzieci, młodzieży, 
osób starszych z 
uwzgl. osób. 
niepełnospr., 
 -propag.i organizow. 
wymiany 
międzykulturowej, w 
szcz. poprzez organiz. 
wyjazdów, 
warsztatów, prelekcji, 
szkoleń, 
-integrowanie różnych 
grup, wspólnot 
środowisk. w społ. 
lokalnych, 
org. różnych form 
pomocy na rzecz 
dzieci, młodzieży oraz 
ich rodzin, 
organiz. zajęć 
hobbystycznych dla 
dzieci i młodzieży i 
seniorów,  
-fundowanie 
stypendiów dla dzieci 
i młodzieży szcz. 
uzdolnionych w tym o 
niskim statusie 
finansowym, 
-udział w krajowej i 
międzynarodowej 
wymianie młodzieży i 
dorosłych, 
-usł. opiekuńcze i 
pielęgnacyjne, 
-usł sprzątające, 
świadczenie usł. 
zdrowotnych, 
rehabilitac. i usł. 
społecznych, 
-usł. poradnictwa 
psychol. I 
zawodowego, 
-opracowanie i realiz. 
własnych projektów i 
programów. 
 
 
 

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. 

 

 


