
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO 

Numer 

kolejny 

w 

ewidenc

ji 

Nazwa 

stowarzyszeni

a 

zwykłego 

Daty 

wpisów 

do 

ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia 

zwykłego2) 
Adres 

siedziby 

stowarzyszen

ia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszeni

a 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzysz

enia 

zwykłego10) 

Zastosowani

e 

wobec 

stowarzyszen

ia 

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 

23. Świadomie 

Po Zdrowie 

28 luty 

2020 r. 

02.06.2020 

Celem 

stowarzyszenia jest: 

1)promowanie 

zdrowia w celu 

jego profilaktyki; 

2)szerzenie 

prawidłowych 

nawyków 

żywieniowych oraz 

edukowanie w 

zakresie 

świadomości 

zdrowotnej dzieci, 

młodzieży oraz 

dorosłych w formie 

edukacji oraz 

praktycznych zajęć 
kulinarnych; 

3)promowanie 

aktywności 

fizycznej jako 

profilaktyki 

zdrowia, 

właściwego 

rozwoju dzieci, 

sprawności 

fizycznej 

społeczeństwa oraz 

sposobu spędzania 

wolnego czasu; 

4) ochrona 

środowiska oraz 

promowanie 

postawy 

ekologicznej 

społeczeństwa; 

87-162 

Krobia, ul. 

Poprzeczna 

13 

Przedstawiciel

: Agnieszka 

Betke-Kubiak 

Komisja 

Rewizyjna                   

w składzie: 

Aleksandra 

Cywińska-

przewodnicząc
a;Ewa 

Rumińska –

czlonek 

Zmiana- 

wykreślenie 

Aleksandra 

Cywińska -

przewodnicząc
a, 

wpis Anna 

Betke Strączek 

–

przewodnicząc
a. 

Uchwała Nr 

2/2020  z dnia 

20.02.2020 r. o 

uchwaleniu    

regulaminu 

stowarzyszenia  

NIE                   OR.512.6.2020 

poz. ewid. 23. 

 

OR.512.15.2020 

 



5) integracja lok. 

społ. poprzez 

imprezy z zakresu 

działania, 

wymienione w 

powyższych pkt. 

Rozwijanie 

współpracy z 

innymi 

organizacjami 

dział. w sferze 

zdrowia, 

aktywności fiz. i 

ekologii na terenie 

kraju i zagranicy w 

celu poszerzenia 

wiedzy, wymiany 

dośw., co ma na 

celu podniesienie 

efektywności dział. 

stow. poprzez 

wdrażanie 

nowoczesnych 

rozwiązań. 

6) wspomaganie 

zdrowia psych. 

poprzez różnorakie 

zajęcia rozwojowe, 

wpływające na 

podnoszenie 

samooceny, 

pewności siebie, 

kreatywności, a 

tym samym 

odciągające uwagę 
od używek, złych 

nawyków typu: 

nadmierne 

używanie 

komputerów, 

mediów,  brak 

relacji 

międzyludzkich w 

realnym świecie. 

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

--- 

Terenem działania 

jest obszar 

Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 

Stowarzyszenie 

swoje cele będzie 

realizować poprzez: 

1.organizowanie 

oraz uczestniczenie 



w imprezach dot. 

promocji zdrowia 

oraz zdrowego 

stylu życia; 

2.prowadzenie 

warsztatów deukac. 

i kulinarnych, 

cyklicznych oraz 

jednorazowych dla 

dzieci i dorosłych; 

3. promowanie 

zdrowych 

nawyków 

żywieniowych 

wśród uczniów 

szkół poprzez 

zajęcia edukacyjne 

i warsztaty 

praktyczne; 

4. organizowanie 

imprez oraz 

warsztatów 

promujących 

aktywność fizyczną 
jako profilaktykę 
zdrowia. 

Uczestnictwo w 

tego typu 

wydarzeniach. 

5. inicjowanie 

działań związanych 

z profilaktyką oraz 

rozwiązywaniem 

problemów 

alkoholowych w 

lokalnej 

społeczności 

poprzez szerzenie 

świadomości 

zdrowotnej, 

edukacji 

żywieniowej; 

6. podejmowanie 

innych 

przedsięwzięć jakie 

okażą się celowe 

dla realizacji 

działalności 

statutowej. 



 

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. 

 

 


