
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 

2. Przywrócić 
Marzenia 

16 czerwca 

2016 r. 

1.Celem 

stowarzyszenia jest 

wszelka pomoc 

osobom 

poszkodowanym w 

wypadkach 

komunikacyjnych, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

Krzysztofa 

Lewandowskiego i 

jego najbliższej 

rodziny. Pomoc 

obejmuje przede 

wszystkim wspieranie 

i finansowanie każdej 

formy leczenia i 

rehabilitacji, 

tworzenie 

materialnych i 

organizacyjnych 

warunków 

pozwalających na 

kompleksową 
poprawę stanu 

zdrowia, pomoc 

psychologiczną i 
prawną oraz wszelką 
działalność, której 

celem jest 

zapewnienie powrotu 

do zdrowia 

Grabowiec 68– 

87-124 Złotoria 

gm. Lubicz 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

– Mirosław 

Lewandowski 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała z dnia 

06.06.2016 r. o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE Uchwała                        

Nr 1/12/2019                   

z dnia 31.12.2019 

r.      

28.02.2020 r.-

Rozwiązanie 

stowarzyszenia 

Mirosław 

Lewandowski 

      OR.512.4. 

2016.IS 

poz.ewid. 2 



poszkodowanego, 

zapobiegnięcie 

wykluczeniu 

społecznemu 

poszkodowanego oraz 

uzyskanie należnego 

odszkodowania od 

sprawcy wypadku. 

2. terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

3. a) poszukiwanie 

osób i instytucji 

udzielających pomocy 

finansowej, 

b) pomoc 

rehabilitacyjna, 

terapeutyczna i 

prawna oraz 

doradztwo w tym 

zakresie, 

c) pomoc społeczna, w 

szczególności przez 

dofinansowanie 

kosztów leczenia, 

rehabilitacji, zajęć 
rozwojowych, zakupu 

sprzętu medycznego i 

inwalidzkiego, zakupu 

leków oraz inne 

działania o 

analogicznym 

charakterze, 

d) przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

patologiom 

społecznym, 

e) podejmowanie 

innych przedsięwzięć, 
służących realizacji 

celów i zadań 
stowarzyszenia. 



________________________________ 

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. 

 

 


