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1
Stowarzyszenie 

Seniorów
"Pogodna Jesień"

2016.11.22

Cele Działania
1. Propagowanie tradycji regionalnej w tradycji polskiej

2. Popularyzowanie aktywnego trybu życia
3. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia

4. Organizowanie spotkań familijnych, imprez kulturalnych
Teren działania

Terenem działania Stowarzyszenia jest Mirosławiec
Środki działania

1. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, potrzeb, interesów i uprawnień wobec 
społeczeństwa i władz

2. Współdziałanie z innymi podmiotami o podobnych celach działania.
3. Pozyskiwanie środków finansowych do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

4. Czynne uczestnictwo w imprezach i spotkaniach Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w 
Mirosławcu.

ul. Parkowa 1
78-650 Mirosławiec

ZARZĄD:
1. Krystyna Polańska    – Prezes
2. Zofia Przybylska    – Zastepca 
Prezesa
3. Halina Buniak   – Skarbnik

Sposób reprezentacji:

1. Do reprezentowania 
Stowarzyszenia, w tym do zaciągania 
zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia wymagane jest 
współdziałanie oraz podpis dwóch 
członków Zarządu działających 
łącznie.
Podejmowanie przez zarząd 
czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu wymaga 
uprzedniej zgody wszystkich 
członków Stowarzyszenia oraz 
udzielenie przez nich 
pełnomocnictwa do dokonania tych 
czynności

KOMISJA REWIZYJNA
1. Kazimiera Kaczorowska - 

Przewodnicząca
2. Janina Bogacka - Zastępca 

Przewodniczącego
3. Elżbieta Michalczak-Marszałek - 

Członek

Uchwała nr 2 z dnia 
26.10.2016 r.

Nie

2

Społeczny Komitet na 
rzecz budowy 

nawierzchni ulicy 
Lipowej, Wierzbowej i 

Wroniej

2017.06.16

Cele działania
1. Szeroko pojęte dążenie do budowy utwardzonej nawierzchni ulic Wroniej, Wierzbowej i Lipowej 

w Wałczu,
2. Zainstalowanie oświetlenia ulicznego na ww. ulicach,

Krzewienie stosunków dobrosąsiedzkich, wspólna integracja,
4. Poprawa standardu życia, wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez członków komitetu, 

oraz innych sąsiadów.
Teren działania

Terenem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na dzielnicę 
Wałcza składającą się z ulic Wroniej, Wierzbowej i Lipowej

Środki działania
1. Działanie z władzami lokalnymi, samorządowymi, państwowymi oraz wszelkimi instytucjami oraz 

organizacjami,
2. Pozyskiwanie środków finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach art. 42 pkt 2 i 3,
3. z innymi organizacjami i osobami mającymi na celu wspomaganie działalności Komitetu,

4. Pracę własną

ul. Wronia 30
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Jakub Siemieński

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

01.06.2017
nie

3
Stowarzyszenie 
Motocross Fan 

Mirosławiec
2017-08-10

Cele działania
1. zbiórka i gromadzenie środków finansowych w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów 

zakupu projektu sztandaru oraz jego wykonanie.
2. przygotowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie uroczystości wręczenia sztandaru

Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania
1. Stała współpraca między członkami stowarzyszenia.

2. Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Upowszechnianie informacji o działalności stowarzyszenia.
5. Rozpowszechnianie cegiełek.

Łowicz Wałecki 6
78-650 Mirosławiec

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Agnieszka Milewska

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

28.07.2017
Nie

Przekształcone w 
stowarzyszenie 

rejestrowe
uchwała z dnia 
08.02.2018 r.
Wpis do KRS 
10.04.2018 r.

nr 726701

wykreślone

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Wałeckiego
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Społeczny Komitet 
Fundatorów 

Sztandaru dla 1 
Regionalnej Bazy 

Logistycznej Wałcz

2018.02.02

Cele działania
1. Popularyzacja sportów motorowych poprzez organizowanie wyczynowych, amatorskich rajdów 

motocyklowych, quadów.
2. Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem motoryzacyjnym

3. Promowanie walorów krajobrazowych w szczególności Gminy Mirosławiec.
4. Organizowanie zlotów towarzyskich dla zmotoryzowanych.

5. Organizowanie wyjazdów na zawody motoryzacyjne w kraju i za granicą.
6. Organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych promujących krajobrazowe walory 

regionu Mirosławca.
7. Budowa i rozbudowa toru motocrossowego w Mirosławcu w celu upowszechniania sportów 

motorowych.
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

9. Ochrona zdrowia poprzez sport.
10. Upowszechnianie wolontariatu w środowiskach wiejskich

Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania
1. Stała współpraca między członkami stowarzyszenia.

2. Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - krajowymi i zagranicznymi.

Pl. Wolności 1
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Bogusława Towalewska

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

29.01.2018
nie

Zlikwidowano dnia 31 
października 2018 r.

wykreślone

5
Black Hawk Grupa 

Airsoftowa
22.05.2018

Cele działania
1. Rozwijanie pasji jaką jest airsoft,

2. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
3. Uczenie zdyscyplionowanego życia w zespole

4. Wdrażanie umiejętności, które mogą być przydatne dla służby wojskowej i obrony cywilnej i 
terytorialnej

5. Rozwijanie postaw patriotycznych,
6. Rozwijanie poczucia uczciwości,

7. Proponowanie ciekawej formy rozrywki i alternatywy dla wykorzystania wolnego czasu, zarówno 
dla młodzieży jak i osób dorosłych

Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania
1. Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków,

2. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
3. Udział w zlotach pasjonatów i manewrach, na które ściągają licznie pasjonaci airsoftu z całego 

kraju i z poza jego granic,
4. Prowadzenie ww. działaności także wśród nie zrzeszonych i zachęcanie do tej formy 

wykorzystania wolnego czasu,
5. Propagowanie airsoftu,

6. Współpraca z innymi grupami i stowarzyszeniami airsoftowymi i pro obronnymi.

ul. Królowej 
Jadwigi 14/59
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Mariusz Komorowski

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

16.05.2018
Nie

6
Bytyńskie Wodne 

Pogotowie Ratunkowe 
w Drzewoszewie

10.12.2018

Cele działania
Celem Bytyńskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Drezwoszewie jest prowadzenie działań 

ratowniczych, polegających na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy 
wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym 
(kąpieliska, niecki basenowe, pływalnie, jeziora i rzeki) oraz upowszechnianie kultury fizycznej, 

sportu i turystyki.
Teren działania

Obszar zgodny z podziałem administracyjnym kraju
Środki działania

1. Organizuje, kieruje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze,
2. Współdziała z administracją publiczną i samorządową oraz z innymi podmiotami z akresu 

obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska,
3. Upowszechnia pozaszkolne formy edukacji sportowej, rekreacji, wypoczynku i promocji zdrowia, 
działa na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziała patologiom alkoholowym oraz narkomanii,

4. Szkoli ratowników wodnych, instruktorów, sterników motorowodnych, żeglarzy, naucza 
powszechnego pływania, organizuje zawody na wodzie, zabezpiecza regaty żeglarskie i zawody 

pływackie.

Stanica 
Bytyńskiego 
Wodnego 
Pogotowia 

Ratunkowego
Jezioro Bytyń 

Wielki
78-650 

Drzewoszewo, 
Gmina Mirosławiec
Adres doręczeń: 78-

600 Wałcz, Al.. 
Zdobywców Wału 

Pomorskiego 
74B/31

ZARZĄD:
1. Lech Pająk – Prezes,
2. Marcin Horodecki – Viceprezes,
3. Daniel Grynkiewicz - Skarbnik.

Sposób reprezentacji:
Dla ważności oświadczeń woli, pism i 
dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych 
Bytyńskiego Wodnego Pogotowia 
Ratunkowego w Drzewoszewie, 
wymagany jest podpis Prezesa lub v-
ce prezesa i kontrasygnata Skarbnika 
stowarzyszenia.

Nie dotyczy Nie

7
Stowarzyszenie Misja 

Kobieta
25.01.2019

Cele działania
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, a w szczególności 

promocja uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, zawodowym, sportowym oraz zakresie 
promocji zdrowia i utrwalania świadomości w przedmiocie profilaktyki medycznej. Celem 

Stowarzyszenia jest ponadto rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie województwa 
zachodniopomorskiego, a szczególności w regionie powiatu wałeckiego po przez promowanie, 
inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych.
Teren działania

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami
Środki działania

Dla realizacji celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, 
oświatowe, informacyjne i kulturalne, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec 

problemów społecznych oraz zdrowotnych.

ul. Okulickiego 10-
14/12

78-600 Wałcz

ZARZĄD:
1. Teresa Lizoń – Prezes,
2. Joanna Serej – Członek

Sposób reprezentacji:
Do składania oświadczeń woli i do 
reprezentowania Stowarzyszenia 
upoważniony jest Prezes Zarządu 
działający wspólnie z przynajmniej 
jednym z pozostałych członków 
zarządu Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA
1.Zenon Serej - Przewodniczący
2. Roman Lizoń - Członek

Uchwalono dnia 
08.01.2019 r.

Nie
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8

Stowarzyszenie 
Czysta woda, 

powietrze i las w 
Gminie Człopa

25.01.2019

Cele działania
1. ochrona środowiska naturalnego w gminie Człopa

2. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego w szczególności rzek i jezior, 
lasów oraz powietrza w gminie Cłopa

3. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego

4. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska i działanością proekologiczną
5. działaność na rzezc zrównoważonego rozwoju

Teren działania
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej szczególnym uwazględnieniem gminy Człopa

Środki działania
1. edukacja oraz informowanie mieszkańców gminy w zakresie zasad ochrony 

środowiska
2. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 

i celów ochrony przyrody
3. zwiększenie świadomości i aktywności obywateli w zakresie ochrony przyrody
4. prowadzenie we własnym zakresie badań dotyczących stanu środowiska, w 

szczególności skarzenia środowiska
5. współpracę z instytucjami naukowymi, z organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami i słuzbami zawodowymi, specjalistami w zakresie ochrony
6. organizowanie lub udział w imprezach i akcjach społecznych w zakresie ochrony: 

przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych
7. prowadzeenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania, porządkowania lasów i 

oczyszczania wód
8. podejmowania działań interwencyjnych na rzcz ochrony środowiska, w 

szczególnościudział w postępowaniach przed organami władzy publicznej i sądami
9. formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących środowiska i rozwoju 

gospodarczego
10. udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i finansowej 
organizacjom pozarządowym w działaniach w zakresie ochrony: przyrody, 

środowwiska, zwierząt, wartości kulturowych

Świetlica Wiejska w 
Załomie

78-630 Człopa

ZARZĄD
1. Anna Małecka,
2. Krzysztof Kulis,
3. Władysław Ławrynowicz

Sposób reprezentacji:
Stowarzyszenie reprezentuje, w tym 
w zakresie zaciągania zobowiązań 
majątkowych, 2 (dwóch) członków 
Zarządu działających łącznie, chyba 
że Zarząd jest jednoosobowy.

nie dotyczy
Uchwalono dnia 

08.01.2019 r.
Nie

9
POMERANIA 

Catamaran Club
29.01.2019

Cele działania
Celem Stowarzyszenia jest promowanie żeglarstwa katamaranowego i działanie na rzecz ochrony 

przyrody poprzez popularyzowanie idei żeglarstwa sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz 
prowadzenie 

pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie
Teren działania

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Środki działania

1. Organizowanie rekreacyjnych imprez żeglarskich,
2. Edukacja żeglarska dzieci i młodzieży

3. Turystyka aktywna
4. Prowadzenie bazy/ przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu żeglarstwa 

katamaranowego i rekreacji
5. Upowszechnianie żeglarstwa katamaranowego, uczestnictwo i organizowanie regat w kraju oraz 

uczestnictwo w takich regatach za granicą
6. Współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami żeglarskimi

7. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody
8. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów

ul. Urocza 3
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Adam Gadomski

nie dotyczy
Uchwalono dnia 

25.01.2019 r.
Nie

10 Aktywny Start 17.05.2019

Cele działania
1. Pomaganie i wyciąganie dzieci oraz młodzieżyz trudnych środowisk

2. Walczenie z nadwagą i dzieci i młodzieży
3. Propagowanie aktywności, ruchu i sportu dzieci i młodzieży

Teren działania
Powiat Wałecki

Środki działania
1.Pisanie projektów

2. Organizowanie imprez oraz róznego rodzaju eventów
3. Właczanie sie w imprezy miejskie i gminne

4. Branie aktywnego udziału w eventach charytatywnych

ul. Kołobrzeska 56
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest Roland Gracz

nie dotyczy
Uchwalono dnia 

16.05.2019
nie
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Stowarzyszenie 
Miłośników 
Zabytkowej 

Motoryzacji Moto 
Korona Wałcz

09.12.2019

Cele działania
Celem stowarzyszenia jest otwarta działalność na rzecz ogółu społeczności polegająca na 
gromadzeniu, przechowywaniu, dokumentowaniu, konserwacji I rekonstrukcji zabytkowych 

pojazdów produkcji polskiej I obcej, jak również upowszechnienie wiedzy o tych obiektach, a także 
gromadzenie urządzeń technicznych związanych z ich funkcjonowaniem oraz zabytków kultury ich 

użytkowania
Teren działania

Rzeczpospolita Polskai
Środki działania

1. Organizacja pokazów pojazdów zabytkowych,
2. Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów zabytkowych,

3. Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych pojazdach,
4. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe   i zagraniczne,

5. Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi 
w krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach 

technicznych
6. Podejmowanie działań związanych z turystyką i krajoznawstwem

ul. Wojska 
Polskiego 93/24
78-600 Wałcz

ZARZĄD:
1. Arkadiusz Szwecki - Prezes

2. Piotr Augustynowicz - Zastępca 
prezesa

2. Anna Gołąb - Skarbnik

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

18.12.2022 nie

Cele działania
- działaność na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego 

regionu ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Człopa
- przeciwdziałanie założeniom i realizacjom planów inwestycyjnych szkodzącym środowisku 

naturalnemu, zabytkom oraz wizerunkowi miasta i gminy Człopa jako miejscowości posiadającej 
walory turystyczno-wypoczynkowe,

- udział w planowaniu, debacie i realizacji inwestycji dotyczącej obwodnicy dla m. Człopa ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na niedopuszczenie do przebiegu obwodnicy przez teren nad i 

przy rzece Cieszynka i na obszarze lub nad obszarem Rynny Krąpiel
- działaność mająca na celu dbałość o ochronę i nie pogorszenie walorów przyrodniczych i 

wizualnych rzek, jezior i lasów na terenie gminy Człopa,
- promocja walorów przyrodniczo-turystycznych miasta i gminy Człopa ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na turystykę kwalifikowaną.
Teren działania

Województwo Zachodniopomorskie

Środki działania
- uczestnicto na prawach strony w postepowaniach w sprawie ochrony środowiska,

- reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego 
miasyta i gminy Człopa,

- informowanie społeczeństwa i lokalnej władzy o problemach środowiskowych oraz 
uświadamianie stopnia zagrożenia ze strony planowanych przedsięwzięć,

- czynne działanie przeciwko tym, którzy bezpośrednim działaniem przyczyniają się do 
zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby,

- opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie statutowych działań,
- propagowanie i promocja wypoczynku na terenie miasta i gminy Człopa

12 Kraina Dzierżykraja 09.03.2020
ul. Mickiewicza 26

78-630 Człopa

ZARZĄD:
1. Krzysztof Krakowiak - 

Przewodniczący
Monika Krakowiak – Zastępca 

przewodniczącego,
3. Lech Mądry - Skarbnik

Sposób reprezentacji:
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd

Nie dotyczy
Uchwalono dnia 

01.03.2020
Nie
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Nr kolejny 
w 

ewidencji

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego
Data wpisu

1. Cele działania
2. Teren działania
3. Środki działania

Adres siedziby Reprezentacja stowarzyszenia Organ kontroli wewnętrznej
Regulamin 
działalności

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego

Przekształcenie lub 
rozwiązanie 

stowarzyszenia
Likwidatorzy

Zastosowanie wobec 
stowarzyszenia 

środków nadzoru
uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cele działania
a)Rozwój kultury fizycznej przez uprawianie i popularyzacje żeglarstwa sportowego i 

turystycznego, a także innych sportów wodnych
b)Wspomaganie i promowanie wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu zasad kultury 
osobistej, etyki żeglarskiej, poszanowania pracy i reguł współzawodnictwa sportowego oraz 

szacunku dla bandery polskiej i dorobku polskiego żeglarstwa,
c)Krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki żeglarskiej,

d)Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej.
e)Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

f)Prowadzenie działalności charytatywnej i w zakresie pomocy społecznej.
g)Wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków.

h)Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
i)Propagowanie aktywnego i bezpiecznego trybu życia.
j)Rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży.

k)Integracja młodzieży z różnych regionów i środowisk.
l)Inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i 

intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,  
m)Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60 +.

n)Przeciwdziałania i zwalczanie bezrobocia.
o)Prowadzenie działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
p)Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym dzieci 

i seniorów.
q)Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Teren działania
Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska

Środki działania
 a)Rozwój kultury fizycznej przez uprawianie i popularyzacje żeglarstwa sportowego 

  i turystycznego, a także innych sportów wodnych,
 b)Wspomaganie i promowanie wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu zasad kultury 

osobistej, etyki żeglarskiej, poszanowania pracy i reguł współzawodnictwa sportowego oraz 
szacunku dla bandery polskiej i dorobku polskiego żeglarstwa,

 c)Krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki żeglarskiej,

 d)Szkolenie w zakresie żeglarstwa sportowego, sportu młodzieżowego oraz innych sportów 
wodnych w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników, w tym przede 

wszystkim w żeglarstwie sportowym,
 e)Szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształcających 

i podnoszących kwalifikacje trenerów i sportowców, 
 f)Organizowanie imprez sportowych krajowych jak i międzynarodowych, 

 g)Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze 
sportem i kulturą fizyczną lub mających na celu promocję 

i propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym żeglarstwa 
sportowego,

 h)Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, 
konkursów w tym organizowanych przez inne podmioty, 

 i)Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie 
działalności profilaktycznej,

 j)Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką stowarzyszenia poprzez 
organizowanie obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, 

szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej 
diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie w kraju i zagranicą,

 k)Organizację spotkań informacyjno-problemowych, odczytów, seminariów i wykładów z 
wybranych  dziedzin.

 l)Organizację szkoleń, warsztatów, kursów, kursokonferencji, sympozjów naukowych, konferencji.
 m)Organizację imprez kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych.

 n)Organizację spotkań i happeningów
 o)Organizację konkursów i turniejów.

 p)Występowanie do władz samorządowych i organów administracji rządowej oraz innych organów 
i instytucji w sprawach Stowarzyszenia i jego członków

 q)Współprace z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami  w zakresie zadań 
określonych w regulaminie.

 r)Reprezentowanie interesów członków i sympatyków stowarzyszenia, prezentowanie ich opinii i 
uwag na zewnątrz w celu poprawy warunków działalności i eliminowania niekorzystnych zjawisk 

społecznych.
 s)Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości, programów unijnych i wolontariatu

 t)Współprace krajową i zagraniczną w celu promowania idei aktywnego stylu życia
 u)Realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Uchwalono 
11.05.2021

Nie13
Wałecka Akademia 
Żeglarska Life On 

Sails
17.05.2021

ul. Bydgoska 43
78-600 Wałcz

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest:

Damian Siwiec
Nie dotyczy
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Nr kolejny 
w 

ewidencji

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego
Data wpisu

1. Cele działania
2. Teren działania
3. Środki działania

Adres siedziby Reprezentacja stowarzyszenia Organ kontroli wewnętrznej
Regulamin 
działalności

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego

Przekształcenie lub 
rozwiązanie 

stowarzyszenia
Likwidatorzy

Zastosowanie wobec 
stowarzyszenia 

środków nadzoru
uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cele działania
1. Edukacja oświatowa i wychowawcza

2. Ochrona zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego oraz zagospodarowania 
przestrzennego

3. Ochrony przed niekorzystnymi zmianami prawa miejscowego
4. Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
5. Wspierania rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i infrastruktury w oparciu o 

zasady zrównoważonego rozwoju
6. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

7. Ochrony mieszkańców powiatu przed negatywnym wpływem imisji i innymi skutkami 
wynikających z budowy biogazowni, bioelektrowni i innych podobnych inwestycji

8. Polepszanie bytu mieszkańców powiatu
9. Ochrony mieszkańców powiatu

10. Ochrona społeczności lokalnej przd złymi rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi, 
ekologicznymi i środowiskowymi, mającymi wpływ na konfort życia miejscowej społeczności,

11. Wspieranie rolnictwa i inicjatyw rolniczych na terenie powiatu wałeckiego
12. Ochrona Przyrody i środowiska naturalnego przed negatywnymi wpływami inwestycji rolniczej 

oraz negatywnym wpływem sposobu prowadzenia gospodarstw rolnych
13. Ochrona mieszkańców powiatu wałeckiego przed negatywnymi wpływami inwestycji 

przemysłowych i rolniczych
Teren działania
Powiat Wałecki

Środki działania
1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym
2. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia zrównoważoego rozwoju powiatu 

wałeckiego, w szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego przez władze 
samorządowe

3. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących kształtowania 
postaw obywatelskich i prospołecznych

4. Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania postaw 
obywatelskich i prospołecznych

5. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach 

życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna)

6. propagowanie idei ekologicznych i praw ochrony przyrodyw życiu społeczności lokalnej
7. Współpracę z samorządami oraz władzami miast powiatu wałeckiego, starostwem powiatu 

wałeckiego, instytucjami państwowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami kompetentnymi w 
zakresie realiacji celów Stowarzyszenia, poprzez przedstawianie analiz, wniosków i postulatów, 
opinii o planach miejscowych, szeroko rozumianym kształtowaniu przestrzeni, w tym zagadnień 

ochrony środowiska i ekologii
8. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z celami 

Stowarzyszenia
9. Organizację Ruchu Obywatelskieo na rzecz kształtowania ładu przestrzennego miast i gmin 

znajdujących się w obszarze zainteresowania Stowarzyszenia
10. Działania na rzecz kształtowania postawy dbałości o ochronę przyrody

11. Informoanie społeczeństwa o planach i przedsięwzięciach Miasta i Gminy, Starostwa 
Powiatowego oraz nowych uregulowaniach prawnych związanych z celami Stowarzyszenia

12. Nieodpłatne promowanie inwestycji wartościowych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia
13. Nieodpłatne promowanie rozwoju komunikacji publicznej, budowy i modernizacji ulic i ciągów 
komunikacyjnych wpływających pozytywnie na układ komunikacyjny terenów związanych z celami 

działania Stowarzyszenia
14. Nieodpłatne promowanie ochrony przyrody oraz racjonalnego wykorzystania naturalnych 

walorów regionu związanego z celam działania Stowarzyszenia
15. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych
16. Organizowanie pikiet i manifestacji

14 EKO Marcinkowice 29.07.2021
Marcinkowice 12
78-640 Tuczno

Przedstawicielem Stowarzyszenia 
jest:

Agnieszka Hejak
Nie dotyczy

Uchwalono 
24.07.2021

Nie
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Nr kolejny 
w 

ewidencji

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego
Data wpisu

1. Cele działania
2. Teren działania
3. Środki działania

Adres siedziby Reprezentacja stowarzyszenia Organ kontroli wewnętrznej
Regulamin 
działalności

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego

Przekształcenie lub 
rozwiązanie 

stowarzyszenia
Likwidatorzy

Zastosowanie wobec 
stowarzyszenia 

środków nadzoru
uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cele działania
Celem stowarzyszenia jest otwarta działalność na rzecz ogółu społeczności 

polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu, dokumentowaniu, 
konserwacji I rekonstrukcji zabytkowych pojazdów produkcji amerykańskiej, 
jak również upowszechnienie wiedzy o tych obiektach, a także gromadzenie 
urządzeń technicznych związanych z ich funkcjonowaniem oraz zabytków 

kultury ich użytkowania
Teren działania

Rzeczpospolita Polska
Środki działania

1. Organizacja pokazów pojazdów zabytkowych,
2. Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów 

zabytkowych,
3. Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych 

pojazdach,
4. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje 

krajowe   i zagraniczne,
5. Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i 

organizacjami społecznymi w krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, 
ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych

6. Podejmowanie działań związanych z turystyką i krajoznawstwem

American Classic 
Cars

27.02.202315
Dobino 7B

78-600 Walcz

Przedstwaicielem Stowarzyszenia 
jest:

Tomasz Rzymkowski
Nie

Uchwalono
22.02.2023

Nie dotyczy
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