
PISMO DOT. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA - STOWARZYSZENIE ZWYKŁE 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 

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 

31. Stowarzyszenie 

Rozwoju 

Technologii, 

Energetyki i 

Ochrony 

Środowiska 

15 lutego 

2021 r. 

3 marca 

2022 r. 

Cele: 

- propagowanie i 

wspieranie rozwoju 

nowoczesnych, 

przyjaznych 

środowisku i 

efektywnych 

technologii 

wytwarzania, 

przetwarzania, 

magazynowania, 

przesyłu i 

wykorzystania energii, 

- propagowanie i 

wspieranie rozwoju 

nowoczesnych, 

przyjaznych 

środowisku i 

efektywnych 

technologii w 

budownictwie oraz 

transporcie, 

- rozwój i wdrażanie 

nowych technologii 

wykorzystujących 

zagadnienia 

zrównoważonego 

rozwoju, 

- działania na rzecz 

ekologii oraz ochrony 

środowiska nat. przed 

szkodliwym 

oddziaływ. sektorów 

energetyki i 

technologii, 

- podejmowanie 

działań z zakresu 

ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodn., 

87-134 Stary 

Toruń,                

ul. Cedrowa 20 

 

Zmiana z 1 

marca 2022 r. 

87-162 

Złotoria, ul. 

Storczykowa 

11 

Stowarzyszenie 

jest  

reprezentowane 

przez  Prezesa 

Eryka 

Malepszaka, 

Skarbnika Darię 

Grabsztunowicz 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej. 

Uchwała nr 

1/2021 z dnia 11 

lutego 2021 r.. o 

przyjęciu -

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Uchwała nr 

1/2022 z dnia 1 

marca 2022 r. w 

spr. Zmiany 

adresu siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE                   OR.512.6.2021 

poz. ewid. 31. 

 

 

 

 

 

 

Zm siedziby 

OR.512.4.2022 

 

 

 



- prowadzenie 

edukacji, w tym ed. 

ekologicznej 

wszelkich grup 

wiekowych, społ. i 

zawodowych, 

- popularyzowanie 

idei ochrony środ. 

naturalnego oraz 

szeroko rozumianej 

ekologii, 

- działania z zakresu 

promocji i organizacji 

wolontariatu, 

- wspieranie szeroko 

rozumianej społecznej 

aktywności obywateli, 

- wspieranie rozwoju 

kultury cyfrowej i 

sztuki, 

- upowszechnianie 

aktywności sportowej 

i promocję zdrowego 

stylu życia wśród 

branży IT, 

- działalności na rzecz 

integracji europejskiej, 

rozwijania kontaktów 

i współpr. międzynar., 

- działania 

wspomagające rozwój 

techniki, 

wynalazczości i 

innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych 

rozwiązań techniczn. 

w praktyce gosp., 

- opiniowanie działań 

adm. rządowej i 

samorząd. w zakresie 

nowych technologii, 

- działalność 

wspierająca rozwój 

gospodarczy i rozwój 

przedsiębiorczości, w 

szczeg. wspieranie 

startupów -projektów 

internet. w początk. 

fazie rozwoju, 

- organizowanie 

spotkań branżowych, 

konferencji, 

konkursów i targów, 

- współpraca z 

firmami z branży 

technologii 

informacyjnych i 

telekomunikacyjnych 

(ICT), 

- promowanie 

przedsiębiorczości 

technologicznej 

branży IT w Polsce, 



- edukacja 

społeczeństwa z 

dziedziny: ekologia, 

technologia i 

energetyka, 

- wsparcie kultury, w 

zakresie sztuki, 

ochrony dóbr kultury i 

tradycji, 

- wspieranie rozwoju 

gospodarczego, gosp. 

przestrzennej i 

infrastruktury w op. o 

zas. zrównoważonego 

rozwoju, 

- wspieranie rozwoju 

technologii, 

- ochrona i promocja 

zdrowia oraz pomoc 

społ., rehabilitacja 

zawod. i społeczna. 

Terenem działania jest 

obszar 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Realizacja celów 

poprzez: 

- współdziałanie z 

adm. rządową, 

samorządami, 

kościołami, 

związkami wyzn., 

stowarzyszeniami, z 

pracodawcami oraz 

środkami masowego 

przekazu w realizacji 

celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

- współpracę z 

krajowymi i zagran. 

os.fizycznymi, 

przedsiębiorstwami, 

instytucjami państw., 

szkołami wyższymi, 

jednostkami otoczenia 

biznesu i ośrodkami 

badawczymi a także 

klastrami, 

- inspirowanie i 

wspieranie inicjatyw 

oraz akcji obywat. w 

celu aktywnego 

uczestnictwa 

mieszkańców w życiu 

publicznym, 

- opracowywanie i 

wyrażanie stanowisk 

w celu zapewnienia 

zrównoważonego 

rozwoju, 

- opracowywanie i 

wyrażanie stanowisk 



we wszystkich 

sprawach dot. 

kształtowania postaw 

obywatelskich i 

prospołecznych, 

- działalność 

informacyjną, 

edukacyjną oraz 

wydawniczą w celu 

kształtowania postaw 

obywatelskich i 

prospołecznych, 

- działania 

wspomagające rozwój 

społ. lokalnych, 

samorządowych 

wspólnot, organizacji 

pozarząd. i innych 

instytucji działających 

na rzecz dobra 

publicznego w 

różnych dziedzinach 

życia społ. (min. 

edukacja, nauka, 

kultura, informacja, 

integracja europejska, 

ochr. środowiska, 

ochrona zdrowia, 

przedsiębiorczość, 

pomoc społ., charytat. 

i humanitarna), 

- działania służące 

wyrównywaniu szans 

grup słabszych lub 

zagrożonych społ. 

wykluczeniem, 

- działanie na rzecz 

tworzenia i wspierania 

banków żywności, 

ratowania żywności 

przed zmarnowaniem 

oraz wspieranie 

pomocą żywnościową 

najb. potrzebujących, 

- propagowanie idei 

ekolog. i prawa ochr. 

przyrody w życiu 

społeczności lokalnej, 

- współpracę z 

samorządem miasta, 

Urzędem M. i Gminy, 

instytucjami państw. 

oraz organizacjami i 

stowarzyszeniami 

kompetentnymi w 

zakr. realizacji celów 

Stow. poprzez 

przedstawianie analiz, 

wn-ów i postulatów, 

opinii o planach 

miejscowych, szeroko 

rozumianym kształt. 

przestrzeni, w tym 



zagadnień ochrony 

środowiska i ekologii, 

- uczestniczenie w 

postęp. admin. zw. z 

celami Stow., 

- działania na rzecz 

kształt. postawy 

dbałości o ochr.przyr., 

- nieodpłatne 

promowanie ochrony 

przyrody oraz 

racjonalnego 

wykorzystania 

naturalnych walorów 

regionu związanego z 

celem działania 

Stowarzyszenia, 

- współdziałanie z 

innymi instytucjami, 

organizacjami i 

osobami dla osiągania 

wspólnych celów 

statutowych, 

- inicjowanie działań 

związanych z ochroną 

środowiska. 

 

 

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. 

 


