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zwykłego 
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do 
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego                                                                                                                                                                                                       

2. Teren działania                                                                                                                                                                                                                                    

stowarzyszenia zwykłego                                                                                                                                                                                               

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego                                                                                      

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 

stowarzysze-

nia zwykłego 

Status 

organizacji 

pożytku 

publiczne-

go 

Przekszta-

łcenie lub 

rozwiąza-

nie 

stowarzy-

szenia 

zwykłego 

Likwidator 

stowarzysze-

nia zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków nadzoru 

Uwagi 

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

1/2017  Stowarzyszenie 
Naukowe im. 
Havelocka Ellisa 

1) 
 07.11. 
2017 r. 

1.                                                                  
1) Popularyzacja wiedzy z zakresu psychologii i seksuologii 
wśród społeczeństwa,                      
2) prowadzenie własnej działalności naukowej,                          
3) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi. 
2.                              
Rzeczpospolita Polska.               
3.                                                
1) organizowanie spotkań, prelekcji oraz konferencji,                     
 2) prowadzenie czasopisma naukowego Psychoseksuologia,  
3) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach 
działania,                                             
4) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum 
publicznym. 

ul. Anny 
4/7,  
47-200 
Kędzierzyn-
Koźle.         

Zarząd: 
Przewodniczący: 
 Wojciech Oronowicz-
Jaśkowiak   
Sekretarz:  
Marta Sowada           
Skarbnik: Agnieszka 
Oronowicz-Jaśkowiak  
Sposób 
reprezentacji: dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie. 

Nie 
posiada. 

1) 
Uchwała 
E/5/2017         
z dnia 
31.10.20
17r. 

Nie. Uchwała 
G/2/2018 
Zebrania 
Członków z 
31.12.2018 
r. w sprawie 
rozwiązania 
Stowarzysze
nia 

Wojciech 
Oronowicz 
- 
Jaśkowiak 

  Sygn. akt:   
PR.511.49.2014,  
(Nr ew.261/2014),  
PR.512.10.1.2017 

2/2018 Stowarzyszenie 
Zwykłe Załóg 
Pływadeł „Rzeki 
Dzielą – Odra 
Łączy” 

1) 
19.02. 
2018 r. 
 

1. 
1) zrzeszenie żeglarzy, wodniaków i pasjonatów turystyki wodnej i 
krajoznawczej w celu rozpowszechniania walorów turystycznych, 
krajoznawczych i innych możliwości zagospodarowania rzeki Odry i 
terenów nadodrzańskich, 
2) organizacja corocznych spływów popularyzujących tereny 
nadodrzańskie, 
3)zwiększenie poszanowania dla rzeki Odry i akwenów wodnych w 
codziennym życiu społeczeństwa, 
4) działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, w tym prowadzenie działań mających na celu wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
5) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i 
kulturowej, 
6) propagowanie idei aktywności kulturowej społeczeństwa z 
wykorzystaniem zasobów rzeki Odry i akwenów wodnych, 
7) wspieranie działań mających na celu powstanie wodniackich klubów 
sportowych, 
8) inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań mających na celu 
rozwój nadodrzańskiej infrastruktury turystycznej (np. ścieżki, wieże 
widokowe, miejsca biwakowe, tablice informacyjne, mapy turystyczne, 
przystanie i wypożyczalnie kajaków i rowerów), 
9)  uświadamianie społeczeństwu kulturotwórczego znaczenia rzeki Odry i 
akwenów wodnych w procesie rozwoju społeczeństwa, 
10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, 
11) działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci i 
dorosłych, 
12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
13) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, 
14) pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do 
wspomagania nowatorskich rozwiązań na terenach nadodrzańskich. 
Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy 
projektantami, naukowcami a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów 
na rozwój swoich przedsięwzięć. 
2.  
Rzeczpospolita Polska. 
3. 
1) organizacja i uczestnictwo w spotkaniach propagujących idee 
Stowarzyszenia, 
2) organizacja i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju spływach, 

ul. 
Zamkowa 
4, 
47-260 
Polska 
Cerekiew 
 

Zarząd: 
Przewodniczący: 
Bronisław Piróg 
Sekretarz: 
Anna Piróg 
Skarbnik: 
Krzysztof Ludwiński 
Sposób 
reprezentacji: 
Jeden członek 
Zarządu. 
 
 

Nie 
posiada. 
 

Uchwała 
Nr 1/2020 
z dnia 
16.03. 
2020 r. 

    Sygn. akt.: 
Or.5051-1/2002 
(Nr ew.142/2001), 
PR.512.1.1.2018 



3) aktywne uczestnictwo w imprezach propagujących rzekę Odrę i tereny 
nadodrzańskie, 
4) prowadzenie warsztatów, szkoleń, pokazów dotyczących Odry i 
działalności stowarzyszenia, 
5) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji, odczytów, 
6) organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, 
7) działalność wydawnicza, 
8) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, 
9) przygotowanie raportów, ekspertyz, scenariuszy, ocen, opinii, 
programów, 
10) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w 
zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 
11) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami 
masowego przekazu, podmiotami gospodarczymi, 
12) występowanie do właściwych wg kompetencji władz lokalnych, 
wojewódzkich, krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie 
środków zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu 
publicznego. 

 

3/2018 Aktywny Senior 1) 
04.05. 
2018 r. 

1.  
1) Szeroko pojęta aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałania ich 
marginalizacji i wykluczenia ze społeczeństwa, zwiększenie 
zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych, 
wyrównywanie szans i dostępu seniorów do dóbr i usług w obszarze 
kultury, edukacji, sportu i zdrowia oraz dobrowolne niesienie pomocy 
osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do 
rozwiązywania swych życiowych problemów,  
2) wspieranie i promowanie integracji międzypokoleniowej członków 
Stowarzyszenia,  
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
Polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  
6) działalność w obszarze kultury, edukacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego;  
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  
8) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;  
9) upowszechnianie wiedzy w zakresu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego;  
10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;  
11) promocja i organizacja wolontariatu;  
12) pomoc Polonii i Polakom za granicą.  
2.  
Rzeczpospolita Polska.  
3.  
1) Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów w życiu 
lokalnej społeczności przez organizację i uczestnictwo w spotkaniach, 
szkoleniach, konferencjach, seminariach, imprezach kulturalnych i 
turystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym propagujących 
idee stowarzyszenia,  
2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, 
organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami 
masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Stowarzyszenia,  
3) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych i happeningów o 
tematyce prozdrowotnej,  
4) organizowanie turnusów wypoczynkowych i rekreacyjnych dla seniorów,  
5) organizowanie pomocy materialnej dla seniorów znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej poprzez organizację zbiórek, imprez charytatywnych, 
pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich i 
innych źródeł.  

ul. Wyzwole-
nia 67,  

47-280 
Pawłowiczki 

Zarząd:  
Przewodnicząca:  
Maria Plucińska  
Sekretarz:  
Maria Nowaczyńska  
Księgowa:  
Jadwiga Nolda  
Członek Zarządu:  
Stanisława Przybyła  
Członek Zarządu:  
Zbigniew Pluciński  
Sposób 
reprezentacji:  
Dwóch członków 
Zarządu działających 
łącznie, w tym 
Przewodniczącego 
Zarządu. Zarząd 
może udzielić 
pełnomocnictwa do 
dysponowania 
majątkiem 
funduszami 
Stowarzyszenia 
ustalając zakres 
kompetencji, przy 
czym 
pełnomocnictwo musi 
być potwierdzone 
dwoma podpisami 
członków Zarządu.  

Komisja 
Rewizyjna:  
Przewodni-
cząca:  
Anna 
Lehnert  
Sekretarz:  
Maćkowiak  
Małgorzata  
Członek:  
Sielska 
Stanisława  

1)  
Uchwała 
Nr 2/2018 
z dnia 
25.04.  
2018 r.  

Nie.     Sygn. akt.:  
PR.512.4.1.2018  

4/2018 „Zatrzymać 
uciążliwość”  

1)  
21.05.  
2018 r.  

11) stosowanie w praktyce zasad zrównoważonego rozwoju,  
12) wykorzystanie harmonii w urbanistyce, architekturze i krajobrazie,  
13) rekultywacja i rewitalizacja terenów po przemysłowych,  
14) ochrona wód oraz działania mające zapewnić ochronę 
przeciwpowodziową.  
2.  
Rzeczpospolita Polska.  
3.  
1) Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 
internetowej oraz monitoringu,  
2) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych,  

ul. 
Kosynierów 
33,  
47-200 
Kędzierzyn-
Koźle  

Przedstawiciel:  
Wojciech Żuk  

Nie 
posiada. 

1)  
Uchwała 
Nr 
III/2018 z 
dnia 
14.05.  
2018 r.  

Nie.    Sygn. akt:  
PR.512.6.1.2018  



3) przygotowanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, 
analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, 
strategii, polityk i innych tego typu materiałów,  
4) prowadzenie działalności szkoleniowej,  
5) organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, 
sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, projekcji filmowych, targów, 
festynów, obozów, festiwali i również innych form działalności edukacyjnej 
i oświatowej,  
6) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-
administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi 
Stowarzyszenia,  
7) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami 
masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie 
partnerstwa międzysektorowego,  
8) budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi 
(administracja publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 
samorządy, społeczeństwo,  
9) występowanie do właściwych – według kompetencji – władz lokalnych, 
wojewódzkich, krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie 
środków zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu 
publicznego na określonym terenie, zaniechanie naruszania interesu 
publicznego, przywrócenie stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych w 
związku z tym szkód,  
10) składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, 
decyzji i aktów prawa wydawanych przez administrację publiczną, ich 
konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania,  
11) inne działania związane z celami Stowarzyszenia.  

5/2019 Akademia 
Piłkarska BLAZE 
Kędzierzyn-Koźle  

1) 
14.02. 
2019 r.  

1.  
1) Działanie na rzecz rozwoju piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,  
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny sportu i turystyki wśród 
mieszkańców regionu,  
3) promocja i popieranie postaw prozdrowotnych związanych z 
uprawianiem sportu,  
4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami zainteresowanymi.  
5)  
2. Rzeczpospolita Polska.  
3.  
1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci 
(zawodników) w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc 
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków stowarzyszenia,  
2) angażowanie wszystkich dzieci (zawodników) do różnorodnych form 
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia 
sprawności i zainteresowań sportowych,  
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez 
jednostki do tego powołane,  
4) organizowanie zajęć sportowych dla zawodników w celu 
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,  
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji zdrowotnych,  
6) organizowanie zawodnikom szkolenia i różnych form współzawodnictwa 
sportowego,  
7) organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych.  

ul. Mieszka 
I 8D/7  
47-232 
Kędzierzyn-
Koźle  

Zarząd:  
Przewodniczący:  
Daniel Zawada  
członek Zarządu:  
Robert Słota  
członek Zarządu  
Piotr Piechaczek  
Sposób 
reprezentacji:  
Dwóch członków 
Zarządu działających 
łącznie, w tym 
Przewodniczącego 
Zarządu.  

Nie 
posiada. 

1) 
Uchwała 
Nr 1/2019 
z dnia 
28.01. 
2019r.  
2)  
Uchwała 
Nr 4/2019  
z dnia 
07.02. 
2019r.  

Nie.    Sygn. akt:  
PR.512.2.3.2019  

 


