
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) 
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35. Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
„Ludzie dla 
Planety” 

23.05.2022 Cele: celem 
stowarzyszenia jest  
 1). Integracja 
mieszkańców powiatu 
toruńskiego i miasta 
Torunia; 2) Działania 
wspierające placówki 
oświatowe, 
wychowawcze i 
zdrowotne w zakresie 
realizacji zadań 
edukacyjnych i 
wychowawczych; 
3)Kształtowanie 
postaw 
prospołecznych i 
prokulturowych wśród 
dzieci i młodzieży i 
dorosłych; 4) 
Inicjowanie działań 
sprzyjających 
pozytywnym zmianom 
w środowisku 
lokalnym, w zakresie 
pokonywania barier 
mentalnych 
szczególnie w 
odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych; 5) 
Stwarzanie 
możliwości i działania 
na rzecz 
wszechstronnego 
rozwoju fizycznego i 
umysłowego dzieci, 
młodzieży i osób 
dorosłych, z 
uwzględnieniem 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnością; 
6) Inicjowanie i 
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Stowarzyszenie 
jest  
reprezentowane 
przez  
Przedstawiciela 
Adama 
Błędowskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwała Nr 6 z 
18.05.2022 r. o 
przyjęciu -
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 
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poz. ewid. 35. 
 



prowadzenie działań 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin; 7) 
Działania na rzecz 
rodzin zastępczych 
oraz placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych; 8) 
Działania na rzecz 
środowiska 
naturalnego i 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców powiatu 
toruńskiego miasta 
Torunia; 9) 
Propagowanie 
walorów 
turystycznych, 
historycznych, 
kulturowych i 
przyrodniczych 
Polski; 10) 
Współpraca z 
instytucjami 
państwowymi i 
samorządowymi oraz 
organizacjami 
pozarządowymi w 
Polsce i za granicą; 
11) Wspieranie 
działań narzecz 
społeczeństwa 
obywatelskiego; 12) 
Zadania zawarte w 
art.4.1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. 
. 
. 
Terenem działania jest 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 



Realizacja celów 
poprzez: 
1)Organizację i 
prowadzenie działań, 
imprez kulturalnych 
skierowanych do 
mieszkańców Polski a 
w szczególności 
powiatu i miasta 
Torunia. 2) 
Organizowanie zajęć, 
imprez, wydarzeń 
kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych i 
rozrywkowych dla 
dzieci i dorosłych. 3) 
Współpracę z klubami 
sportowymi, 
stowarzyszeniami, 
fundacjami i innymi 
org. pozarząd. oraz 
instytucjami szczebla 
centralnego, 
wojewódzkiego, 
lokalnego oraz 
władzami 
samorządowymi. 
4)Prowadzenie 
kampanii 
informacyjnych, 
promocyjnych, 
edukacyjnych, 
ekologicznych. 5 
Organizacja szkoleń, 
seminariów i 
wykładów. 6 
Mobilizowanie  i 
wspieranie różnych 
form obywatelskiej 
aktywności, w tym 
wolontariatu. 7 
Prowadzenie zbiórek, 
w tym publicznych. 8 
Inne działania zgodne 
z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. 
 
 

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. 

 


