PREZYDENT MIASTA TORUNIA

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Miasta Torunia
(Stan Wpisów w ewidencji stowarzyszeń zwykłych na dzień 2019-11-14 )
Nr
Ewid

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego
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Stowarzyszenie
zwykłe pn. "KULTURA
ŻYJE"

Daty wpisów do
ewidencji

Data rejestracji:
2019-11-13
Data ostatniej
zmiany:

1. Cel / cele działania
stowarzyszenia zwykłego
2. teren dzialania stowarzyszenia
zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego

1. Cele Stowarzyszenia:
1. Organizowanie Świętojańskiego
Festiwalu Organowego - w tym
pozyskiwanie funduszy na organizację,
zapewnienie obiektów do
przeprowadzenia Festiwalu, pozyskiwanie
wykonawców, promowanie Festiwalu.
2. Organizowanie imprez kulturalnych
oraz z zakresu edukacji kulturalnej w
mieście Toruniu i poza jego granicami.
3. Promowanie i popularyzowanie muzyki
organowej - sakralnej świeckiej na
gruncie miejskim, wojewódzkim,
krajowym i o ile to możliwe na
międzynarodowym.
4. Promowanie młodego pokolenia
artystów - muzyków oraz z innych
dziedzin kultury i sztuki.
5. Ożywianie zapomnianych i
niewystarczająco promowanych dziedzin
kultury i sztuki, współpraca z organami
promującymi kulturę i sztukę.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest
cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1. Pozyskiwanie funduszy na organizację
Świętojańskiego Festiwalu Organowego.
2. Pozyskiwanie funduszy na organizację
innych imprez kulturalnych.
3. Zatrudnianie osób i firm do realizacji
poszczególnych prac/usług w ramach
organizowanych projektów.
4. Wynajem obiektów do
przeprowadzenia wydarzeń muzycznych
organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Promocję Festiwalu i innych imprez
muzycznych w różnoraki sposób - w mass
mediach, w postaci reklamy wizualnej,
poprzez przekaz ustny.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

ul. Brzoskwiniowa
33/27 87-100 Toruń

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel Pani Ewelina
Głowińska .

Organ kontroli
wewnętrznej
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia
4.11.2019 r.
Zebrania
Założycielskiego o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego.

Statu
s orga
nizacji
pożyt
ku pu
bliczn
ego

Nie

Przeksz
tałcenie
lub rozw
iązanie s
towarzy
szenia
zwykłeg
o

Likwida
tor stow
arzyszen
ia
zwykłeg
o

Zastoso
wane
wobec s
towarzy
szenia
zwykłeg
o
środków
nadzoru

Uwagi

WEiZ.512
.28.2014
- wpis do
ewidencji
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Stowarzyszenie
Data rejestracji:
zwykłe pn.: Yoshi-Judo- 2019-10-07
Klub
Data ostatniej
zmiany:

1. Cele Stowarzyszenia:
1. upowszechnianie, popularyzacja i
rozwój JUDO oraz szeroko pojętej kultury
fizycznej;
2. dążenie do polepszenia sprawności
fizycznej dzieci, młodzieży,osób dorosłych
i starszych;
3. propagowanie zdrowego stylu życia;
4. rozwijanie form rywalizacji poprzez
udział w imprezach sportowych i
kulturalnych;
5. dbałość o prawidłowy rozwój
psychofizyczny członków Stowarzyszenia
oraz kształtowanie i propagowanie
właściwych postaw moralnych wśród
społeczeństwa;
6. wspomaganie osób niepełnosprawnych
i prowadzenie lub propagowanie
rehabilitacji poprzez między innymi
ćwiczenia sportowe;
7. promowanie miasta Toruń i
województwa kujawsko-pomorskiego.

2.Obszarem działania stowarzyszenia jest
cała Polska. W szczególnych przypadkach
Stowarzyszenie może działać poza
granicami kraju z uwzględnieniem
odpowiednich przepisów prawa.
3. Cele działania:
1. podejmowanie przedsięwzięć
zapewniających rozwój Judo na terenie
Polski i poza jego granicami;
2. podnoszenie sprawności fizycznej
poprzez uprawianie sportu, w tym w
szczególności trening i praktykowanie
Judo;
3. zachęcanie członków Stowarzyszenia i
innych osób do różnych form aktywności
ruchowej dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności oraz zainteresowań
sportowych, w tym w szczególności do
Judo;
4. wdrażanie sportowo-organizacyjnych
zasad uprawiania Judo i systemu
rozgrywanie zawodów na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego i
kraju;
5. współpraca z Polskim Związkiem Judo;
6. dbanie o przestrzeganie przez
członków Stowarzyszenia, ale także i
innych zawodników, trenerów, sędziów i
działaczy sportowych przepisów
Międzynarodowej Federacji Judo, Statutu,
regulaminów i zaleceń organizacyjnych
Polskiego Związku Judo, dobrych
obyczajów oraz współżycia sportowego i
społecznego;

ul. Matejki 42/4
87-100 Toruń

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd.
W skład Zarządu
wchodzą:
1. Jacek Kutyba Prezes Zarządu;
2. Jacek Osmański Członek Zarządu;
3. Tomasz Łuka Członek Zarządu.
W przypadku
Zarządu
jednoosobowego
oświadczenia w
imieniu
Stowarzyszenia
składa członek
Zarządu. W
przypadku zarządu
składającego się z
dwóch lub większej
liczby osób do
składania
oświadczeń w
imieniu
Stowarzyszenia jest
wymagane
współdziałanie
dwóch członków
Zarządu. W
przypadku Zarządu
składającego się z
jednego członka
Zarządu, osoba ta
pełni jednocześnie
funkcję Prezesa
Zarządu.

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 4 z dnia
26 września 2019 r.
Zebrania
Założycielskiego w
przedmiocie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia.

Nie

-

-

-

WEiZ.512
.26.2019
wpis do
ewidencji

7. aktywne uczestnictwo w zawodach
sportowych organizowanych przez inne
organizacje i kluby praz przez
Stowarzyszenie;
8. organizowanie zawodów Judo;
9. organizowanie zajęć sportowych oraz
podnoszenie kwalifikacji i świadomości
dotyczącej kultury fizycznej poprzez
kierowanie członków Stowarzyszenia na
kursy i szkolenia;
10. udział w kursach i szkoleniach
doszkalających umiejętności sportowe
oraz organizowanie takich kursów i
szkoleń;
11. podnoszenie umiejętności poprzez
zdobywanie stopni sportowych i
mistrzowskich Judo;
12. organizowanie zajęć teoretycznych,
prowadzenie działalności wydawniczej i
propagowanie aktywnego wypoczynku ze
szczególnym uwzględnieniem Judo i
pokrewnych aktywności;
13. współpraca z organami administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz
innymi organizacjami i instytucjami,
związkami szkołami, uczelniami w
zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony i promocji zdrowia;
14. zdobywanie środków finansowych na
działalność statutową Stowarzyszenia;
15. współpraca w szczególności z
władzami miasta Torunia i województwa
kujawsko-pomorskiego, ale także i
innymi;
16. prowadzenie działań marketingowopromocyjnych Stowarzyszenia między
innymi poprzez prowadzenie własnej
strony internetowej, aktywność w
mediach społecznościowych, wydawanie
publikacji związanych z Judo,
przyznawanie własnych odznaczeń i
wyróżnień;
17. podejmowanie innych przedsięwzięć
niezbędnych dla realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie
zwykłe pn.
Obywatelski Toruń

Data rejestracji:
2019-09-13
Data ostatniej
zmiany:

1. 1. Rozwijanie i propagowanie postaw i
działań sprzyjających budowaniu
świadomego społeczeństwa
obywatelskiego;
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i
praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
3. Działalność na rzecz integracji oraz
rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społecznościami;
4. Propagowanie idei integracji i wartości
paneuropejskich, w szczególności Unii
Europejskiej;
5. Przeciwdziałanie łamaniu zasad
demokracji i praworządności, w
szczególności kontrola organów władzy
państwowej i samorządowej pod katem
nadużyć i przekraczaniu uprawnień oraz

87-100 Toruń, ul.
63 Pułku Piechoty
77A/17

Stowarzyszenie
reprezentuje,
również w zakresie
zaciągania
zobowiązań
majątkowych
Przedstawiciel.
Przedstawicielem
Stowarzyszenia jest
p. Danuta
Stępkowska.

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2019
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia 10
września 2019 r.

Nie

-

-

-

WEiZ.512
.24.2019

kompetencji;
6. Wspieranie przeciwdziałania
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;
7. upowszechnienie idei i postaw
proekologicznych.

2.Terenem działania stowarzyszenia
zwykłego pn. Obywatelski Toruń jest
gmina Toruń.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1. działalność edukacyjną i opiniotwórczą
w formie organizowania spotkań, szkoleń,
prelekcji, happeningów oraz innych
imprez, publikacji w prasie i w innych
środkach masowego przekazu oraz udział
w takich przedsięwzięciach;
2. Organizowanie własnych zgromadzeń
publicznych, uczestniczenie w akcjach
wspierających lub protestacyjnych
organizowanych przez podmioty trzecie;
3. współpraca z innymi organizacjami, w
szczególności społecznymi, zawodowymi i
politycznymi, z partiami politycznymi
włącznie, na rzecz realizacji celów
Stowarzyszenia;
4. inicjowanie i współpraca przy
organizowaniu inicjatyw
u8stawodawczych mieszkańców,
referendalnych, które są zgodne z celami
Stowarzyszenia.
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,,Stowarzyszenie
Słoneczna Polana"

Data rejestracji:
2019-07-25
Data ostatniej
zmiany:2019-07-25

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na
rzecz dobrej jakości życia społeczności
lokalnej. Do celów Stowarzyszenia
zaliczyć należy :
1. Działania na rzecz budowy lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego poprzez
inspirowanie, popieranie i rozwijanie
inicjatyw stwarzających poczucie
wspólnoty sąsiedzkiej i tożsamości
lokalnej mieszkańców Osiedla Słoneczna
Polana.;
2. Ochrona środowiska, lokalnego ładu
przestrzennego oraz porządku poprzez
podejmowanie inicjatyw i działań;
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom
mogącym wpływać na zmianę charakteru
Osiedla Słoneczna Polana jako
spokojnego, jednorodzinnego osiedla
mieszkalnego;
4. Występowanie z inicjatywami
zmierzającymi do zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom
Osiedla Słoneczna Polana;
5. Dążenie do zapewnienia wszystkim
mieszkańcom Osiedla Słoneczna Polana
niezbędnej, odpowiedniej do wielkości
osiedla infrastruktury socjalnej i
kulturalnej na zasadzie zrównoważonego
rozwoju osiedla i w oparciu o

Toruń, ul.
Grudziądzka
110-144

Stowarzyszenie
reprezentuje,
również w zakresie
zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
Przedstawiciel
Przedstawiciel
Stowarzyszenia:
Pan Ireneusz
Drożdżewski

stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
27.06.2019 r.

Nie

respektowanie zasad ujętych w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;
6. Występowanie w obronie słusznych
interesów i praw wszystkich mieszkańców
Osiedla Słoneczna Polana, zgodnych z
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ideą Osiedla oraz
poszanowaniem norm zwyczajowych
przyjętych przez ogół mieszkańców
Osiedla;
7. Współdziałanie z władzami
samorządowymi, innymi organizacjami
pozarządowymi oraz z lokalnymi
przedsiębiorcami, na rzecz zachowania
charakteru Osiedla Słoneczna Polana;
8. Podejmowanie inicjatyw na rzecz
propagowania i utrzymania terenów
zielonych, jako wartościowego sąsiedztwa
dla zabudowy mieszkaniowej ,
podnoszącego jakość życia mieszkańców
miast oraz posiadającego istotne walory
estetyczne i ekologiczne;
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego i
utrzymania w dobrym stanie
infrastruktury drogowej osiedla, dzielnicy
i miasta;
10. Propagowanie idei bezpiecznych i
funkcjonalnych placów zabaw dla dzieci i
młodzieży, podejmowanie działań na
rzecz dbania o istniejące place zabaw i
miejsca rekreacyjne oraz organizowanie
działań w celu zwiększenia przestrzeni
rekreacyjnej na terenie osiedla, dzielnicy i
miasta Torunia;
11. Podejmowanie działań i inicjatyw w
celu utrzymania czystości terenów
rekreacyjnych, terenów zielonych i
wybranych ciągów komunikacyjnych,
działania propagujące idee segregacji
odpadów, ekologii oraz sprzątania
terenów służących potrzebom
społeczności lokalnych;
12. Podejmowanie wszelkich innych
inicjatyw zmierzających do realizacji
celów ustalonych w niniejszym
Regulaminie oraz wychodzących
naprzeciw potrzebom mieszkańców
Osiedla oraz szerzej wszystkich
mieszkańców dzielnicy Podgórza i miasta
Toruniu.

2.gmina Toruń
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1. zrzeszanie członków stanowiących
osoby fizyczne zainteresowane realizacją
działań określonych w regulaminie
2. podejmowanie wszelkich działań
mających na celu utrzymanie Osiedla,
jego sąsiedztwa oraz szerzej miasta w

stanie zapewniającym mieszkańcom
bezpieczeństwo, czystość i porządek,
możliwość korzystania z infrastruktury
rekreacyjnej oraz działanie na rzecz
ekologii i porządku, poprzez inicjatywy
społeczna oraz zawieranie umów z
kontrahentami wykonującymi usługi na
rzecz wyżej wymienionych celów
3. dbanie o dobry stan terenów
rekreacyjnych, terenów zielonych oraz
ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z
zabudową mieszkaniową, w tym terenów
Osiedla Słoneczna Polana w Toruniu.
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Stowarzyszenie
Country Event

Data rejestracji:
2019-07-16
Data ostatniej
zmiany:

1. Celem stowarzyszenia jest:
1.animacja kultury w społecznościach
lokalnych,
2.działanie na rzecz wzajemnej integracji
lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem poznawania własnego
sąsiedztwa w bezpośrednich wzajemnych
spotkaniach poprzez organizowanie
festynów, obozów, festiwali, koncertów i
zlotów umożliwiających lokalnym
społecznościom poznanie innych osób,
kultur, religii, przekonań, czy mających
inny światopogląd
3.działania na rzecz poprawy ogólnie
rozumianego bezpieczeństwa i nauki
bezpiecznych zachowań
4.zwiększanie dostępności do kultury i
edukacji,
5.wspieranie i integracja młodych
twórców: profesjonalistów i amatorów,
6.współpraca z muzeami, ogniskami i
zespołami artystycznymi ,instytucjami,
organizacjami pozarządowymi, związkami
wyznaniowymi i kościołami
7.zwiększenie udziału osób starszych w
życiu społecznym oraz tworzenie i
wspieranie form współpracy
międzypokoleniowej,
8.wspieranie międzynarodowej
współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
9.rozwój tolerancji i dialogu
międzykulturowego,
10.promocja kultury polskiej w kraju i za
granicą,
11.testowanie i tworzenie nowych modeli
działania w obszarze kultury,
12.wzmacnianie i tworzenie
mechanizmów partycypacji obywatelskiej,
13.promocja i organizacja wolontariatu,
14.organizowanie eventów, spotkań,
imprez muzycznych, kulturalnych i
poznawczych osób z różnych środowisk
przebywających w tym samym czasie na
wybranym obszarze w celach
integracyjnych z naciskiem na wzajemną
tolerancję,
15.organizowanie praktyk i staży również
w szeregach Stowarzyszenia
(indywidualnie lub za pośrednictwem

87-100 Toruń, ul.
Niesiołowskiego 16
G

Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Zarząd.
W skład Zarządu
wchodzą:
Sławomir MalecPrezes
Dorota MalecWiceprezes
§29 regulaminu
stanowi:
1.Uprawnionym do
reprezentowania
Stowarzyszenia jest
każdy członek
Zarządu, z
zastrzeżeniem
ust.2.
2.Przy zaciąganiu
zobowiązań
majątkowych do
składania
oświadczeń woli
wymagane jest
współdziałanie
dwóch członków
Zarządu.
3.Przepisy ust. 1 i 2
stosuje się do
udzielania
pełnomocnictw
przez
Stowarzyszenie.

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Przyjęty na
zebraniu założycieli
dnia 08.07.2019r.

Nie

-

-

-

WEiZ.21.
2019

Urzędów Pracy lub Instytucji Pośrednictwa
Pracy, bądź Pracowników Tymczasowych)
16.wspieranie innych stowarzyszeń i
fundacji
17.wspieranie i wszelka pomoc (w tym
materialna i finansowa) osób
potrzebujących, znajdujących się w
trudnej sytuacji, bądź pokrzywdzonych
przez los nie wykluczając własnych
członków, wolontariuszy i sympatyków.

2.teren RP i zagranica
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1.organizację koncertów, gal, festynów,
festiwali, zlotów, warsztatów, szkoleń,
kursów, konferencji, targów, wystaw,
pokazów filmowych, wydarzeń
artystycznych, imprez, staży, rezydencji
twórczych, wolontariatu oraz konkursów i
innych imprez w kraju i za granicą
mających na celu promocję działalności
Stowarzyszenia,
2.organizowanie pokazów i szkoleń na
rzecz edukacji i poprawy bezpieczeństwa i
bezpiecznych zachowań w sytuacjach
nietypowych, niebezpiecznych i
zagrażających zdrowiu lub życiu z
udziałem służb ratunkowych oraz
ekspertów w tych dziedzinach,
3.prowadzenie badań w obszarze kultury i
życia społecznego
4.organizację projektów
międzynarodowych,
5.innowacyjne programy społecznokulturalne,
6.działalność wydawniczą oraz medialną
w zakresie wszystkich dostępnych
środków masowego przekazu oraz
masowego komunikowania,
7.upowszechnianie utworów filmowych,
fotograficznych i innych utworów
audiowizualnych,
8.współpracę z instytucjami
państwowymi, samorządowymi i
pozarządowymi, sektorem gospodarczym
oraz środkami masowego przekazu w
kraju i za granicą
9.udzielanie wsparcia, w tym finansowego
i materialnego, inicjatywom oraz
organizacjom i innym podmiotom
prowadzącym działalność zbieżną z
celami stowarzyszenia,
10.udzielanie wsparcia i wszelkiej pomocy
(w tym materialnej i finansowej) osób
potrzebujących, znajdujących się w
trudnej sytuacji, bądź pokrzywdzonych
przez los nie wykluczając własnych
członków, wolontariuszy i sympatyków.
11.przyznawanie stypendiów

indywidualnych, nie wykluczając
własnych członków
12.prowadzenie kampanii społecznych
oraz stron i portali internetowych,
13.prowadzenie innowacyjnego centrum
kultury.
14.ustanawianie i przyznawanie nagród,
wyróżnień, odznak i medali honorowych
według ustalonych przez Stowarzyszenie
kryteriów za działalność zbieżną z celami i
wartościami promowanymi przez
Stowarzyszenie,
15.rozpowszechnianie idei programów
stowarzyszenia w środkach masowego
przekazu, poprzez organizowanie i
przeprowadzanie kampanii promocyjnoinformacyjnych,
16.współpracę międzyregionalną i
międzynarodową z innymi osobami i
podmiotami,
17.współpracę ze szkołami, uczelniami
wyższymi,
18.współpracę z podmiotami
prowadzącymi działalność zbieżną z
celami Stowarzyszenia,
19.współpracę z osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami
Stowarzyszenia,
20.prowadzenie własnej działalności
charytatywnej poprzez: organizowanie
kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek
pieniężnych w kraju i za granicą,
pozyskiwanie sponsorów
okolicznościowych i stałych,
21.tworzenie sieci i narzędzi służących
rozwojowi partnerstw wspierających
działalność Stowarzyszenia, w tym
zagranicznych,
22.pozyskiwanie środków finansowych i
rzeczowych oraz usług wspomagających
działania zgodnie z regulaminem i celami
Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie 26
Toruńska Drużyna
Survivalowa im. Grup
Szturmowych Szarych
Szeregów CIENIE II

Data rejestracji:
2019-06-18
Data ostatniej
zmiany:

1. Celami Stowarzyszenia Cienie II są:
1)wychowywanie młodych ludzi w duchu
poszanowania prawa, obywatelskości,
braterstwa, patriotyzmu,
2)stworzenie odpowiednich warunków do
wszechstronnego, intelektualnego,
społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka,
3)kształtowanie odpowiedzialności
człowieka w poszanowaniu jego prawa do
wolności i godności.
4)zapobieganie alkoholizmowi, narkomani
oraz wszelkim innym formom uzależnień,
5)upowszechnianie i umacnianie
przywiązania do wartości: wolności,

87-100 Toruń, ul.
Tulipanowa 48

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd.
Zarząd stanowią:
Marcin SzałkiewiczPrezes, Olgierd
Lichociński i
Mariusz Rumińskiczłonkowie
Zarządu.
Do
reprezentowania
Stowarzyszenia
Cienie II na

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin przyjęto
uchwałą na
Zebraniu
Założycielskim
Stowarzyszenia w
dniu 13.06.2019r.

Nie

-

-

-

WEiZ.512
.20.2019

sprawiedliwości, patriotyzmu, demokracji,
samorządności,
6)upowszechnianie wiedzy o świecie
przyrody oraz jego ochrona,
7)tworzenie warunków do zaspokajania
zainteresowań członków przede
wszystkim w zakresie kształcenia
ogólnego i specjalistycznego,
8)przekazywanie wiedzy historycznej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
9)działanie na rzecz strzelectwa, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.

2.Obszar RP
3. Stowarzyszenie Cienie II realizuje swoje
cele poprzez:
1)prowadzenie całorocznej działalności
wychowawczej, edukacyjnej, oświatowej
wśród młodzieży,
2)przyczynianie się do budowy
społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju
demokracji oraz pracę dla społeczeństwa
lokalnego,
3)kształtowanie postaw patriotycznych
poprzez upowszechnianie tradycji
narodowych oraz świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
4)współpracę z organami władzy
publicznej, administracji rządowej i
samorządowej, Siłami Zbrojnymi
Rzeczpospolitej Polskiej i innymi służbami
mundurowymi oraz instytucjami
realizującymi zadania zbieżne z celami
statutowymi Stowarzyszenia Cienie II,
5)działanie na rzecz wspierania
obronności państwa,
6)organizowanie szkoleń teoretycznych
oraz praktycznych na rzecz obronności.
7)popularyzowanie wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
8)prowadzenie działalności w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności podczas
stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
9)udzielanie pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych,
10)organizowanie przedsięwzięć
związanych z rozwojem zainteresowań i
specjalności w zakresie kultury fizycznej,
sportu, turystyki,
11)organizowanie całorocznego
wypoczynku w formach wyjazdowych w
kraju i za granicą oraz w miejscu
zamieszkania,
12)działanie na rzecz zrównoważonego
rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt,
13) propagowanie zdrowego, aktywnego
stylu życia oraz ochrony zdrowia,
14)przygotowanie członków organizacji

zewnątrz w
sprawach
niemajątkowych
uprawniony jest
jednoosobowo
Prezes Zarządu. Do
reprezentowania w
sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy Prezesa
Zarządu i jednego
członka Zarządu. W
przypadku braku
możliwości
działania Prezesa
zastępuje go jeden
z dwóch członków
Zarządu.

do przyszłego życia zawodowego,
15)promowanie rozwoju
przedsiębiorczości,
16)organizowanie i branie udziału
obchodach i uroczystościach narodowych,
17)prowadzenie profilaktyki
przeciwdziałania uzależnieniom.
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POLSKIE
STOWARZYSZENIE
TECHNOLOGII
WSPOMAGANEGO
ROZRODU

Data rejestracji:
2019-04-15
Data ostatniej
zmiany:

1. Cele stowarzyszenia:
1.Upowszechnianie zdobyczy naukowych
w zakresie wspomaganego rozrodu oraz
szerzenie postępu w tej dziedzinie;
2.Działanie na rzecz stałego podnoszenia
poziomu w zakresie wspomaganego
rozrodu;
3. Współdziałanie z organami służb i
organizacji weterynaryjnych w
popularyzacji wspomaganego rozrodu;
4. Zachęcanie członków Stowarzyszenia
do pracy naukowej w dziedzinie
wspomaganego rozrodu;
5. Współtworzenie i opiniowanie
standardów związanych ze
wspomaganym rozrodem;
6. Współdziałanie w szkoleniu fachowych
pracowników w zakresie wspomaganego
rozrodu.
2.Cała Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizowanie zjazdów,
sympozjów, konferencji i posiedzeń
naukowych w ramach obowiązujących w
tym zakresie przepisów,organizowanie
sekcji naukowych,prowadzenie
działalności oświatowej i
popularyzatorskiej z zakresu
wspomaganego rozwoju, inicjowanie i
popieranie działań mających na celu
opracowania istotnych zagadnień z
dziedziny wspomaganego
rozrodu,prowadzenie działalności
wydawniczej i redagowanie czasopism,
współpraca w zakresie wspomaganego
rozrodu zwierząt z odpowiednimi
stowarzyszeniami polskimi,
zagranicznymi i międzynarodowymi, na
warunkach określonych w Prawie o
stowarzyszeniach, podejmowanie działań
zmierzających do podniesienia w Polsce
wiedzy z zakresu wspomaganego rozrodu
(działalność informacyjna) oraz
współdziałanie w tym względzie z
władzami, towarzystwami, organizacjami
naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
opracowywanie, rozpowszechnianie i
wdrażanie w praktyce wytycznych,
zaleceń i standardów postępowania w
zakresie wspomaganego rozrodu
zwierząt,powoływanie w ramach
Stowarzyszenia sekcji tematycznych.

87-100 Toruń, ul.
Gagarina 7
(Centrum
Weterynarii UMK)

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel Pan
Jędrzej M.
Jaśkowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2019
z dnia 21.03.2019r.
o przyjęciu
regulaminu

Nie

-

-

-

tel. konta
ktowy
56/611
30 93,
56/611
47 72,
56/611
22 31
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Stowarzyszenie
"TENOR"

Data rejestracji:
2019-03-29
Data ostatniej
zmiany:

1. Działanie na rzecz kultury miast,
powiatów, gmin całego kraju, działanie na
rzecz talentów muzycznych, organizacja
koncertów, aktywizowanie i integrowanie
różnych środowisk i grup społecznych w
tym osób niepełnosprawnych, dzieci,
poprzez propagowanie kultury muzycznej,
propagowanie, promowanie muzyki
klasycznej.

87-100 Toruń, ul.
Olsztyńska 110A /
12

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela.
Przedstawicielem
Stowarzyszenia jest
Pani Urszula
Żelazko

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
25.03.2019r.

Nie

-

-

-

-

87-100 Toruń, ul.
Polna 34/38

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd.
Zarząd stanowią:
Tomasz Lenius
-Prezes
Maciej Wiśniewski- I
Wiceprezes
Jacek Jaworski- II
Wiceprezes/Skarbni
k
Sposób
reprezentacji:
Dla ważności
oświadczenia woli,
pism i dokumentów
w przedmiocie
praw i obowiązków
majątkowych
Stowarzyszenia
oraz udzielania
pełnomocnictw
wymagane są
podpisy dwóch
Członków Zarządu,
tj.: Prezesa i
Wiceprezesa lub
Skarbnika.
Dla ważności
innych pism i
dokumentów
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia
19.03.2019r.

Nie

-

-

-

-

2.cała Polska
3. Prowadzenie warsztatów muzycznych,
uczestnictwo w plenerach, koncertach,
konkursach twórczych, współpraca z
mniejszościami narodowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami w kraju
i za granicą, pomoc w nauce dzieciom i
młodzieży poprzez prowadzenie kół
zainteresowań, promocja muzyki.
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Stowarzyszenie Stare
Pierniki

Data rejestracji:
2019-03-28
Data ostatniej
zmiany:2019-03-28

1. Celem Stowarzyszenia jest:
propagowanie aktywności ruchowej i
rekreacyjnej w szczególności koszykówki i
innych form rekreacji zdrowotnej wśród
mężczyzn, rozwijanie zainteresowań
prozdrowotnych wśród mężczyzn,
prowadzenie działalności w sferze
rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
aktywizacja byłych zawodników i
sympatyków koszykówki,ochrona i
promocja zdrowia oraz propagowanie
zdrowego stylu życia.
2.obszar RP
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez organizację aktywnego spędzania
czasu wolnego i zajęć sportowo rekreacyjnych, uczestnictwo w imprezach
sportowo - rekreacyjnych, organizację
szkoleń, wykładów i imprez integrujących
środowisko, promocję zdrowego stylu
życia wolnego od uzależnień poprzez
aktywność ruchową, wymianę informacji i
doświadczeń z innymi organizacjami i
instytucjami działającymi na rzecz
aktywności ruchowej mężczyzn oraz
promowanie Naszego miasta przez
propagowania męskiej, amatorskiej,
koszykówki w Polsce i poza granicami
Kraju, organizowanie
konferencji,wykładów, dyskusji,
wyjazdów,wystaw, imprez
okolicznościowych i integracyjnych,
różnego rodzaju zajęć i wizyt studyjnych,
różnego typu szkoleń i kursów, tworzenie
i realizację projektów w celu pozyskania
środków finansowych, publicznych i
niepublicznych, prowadzenie innych
działań sprzyjających realizacji
regulaminowych celów Stowarzyszenia.
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STOWARZYSZENIE
DZIKA RÓŻA

Data rejestracji:
2019-03-27
Data ostatniej
zmiany:

1. Propagowanie sztuki tatuażu na terenie
Polski, w szczególności województwa
kujawsko-pomorskiego, współpraca z
instytucjami, integracja środowiska
tatuatorskiego, wspomaganie placówek
oraz osób znajdujących się w trudnej
życiowej sytuacji, pozyskiwanie
sponsorów.

87-100 Toruń, ul.
Sukiennicza 1/1

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel Pan
Piotr Trager

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia
20.03.2019r.

Nie

-

-

-

-

87-100 Toruń, ul.
Zielonogórska
11/B6

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentuje
Zarząd w skład
którego wchodzą:
Delfina Rutkowska,
Agata Warlikowska,
Katarzyna
Tykałowska. Każdy
członek Zarządu
ma prawo do
samodzielnej
reprezentacji
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
25.02.2019r.

Nie

Uchwała
Nr1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia 30.
04.2019r.
o rozwiąz
aniu i
likwidacji
Stowarzy
szenia

Likwidato
r Pani
Delfina
Rutkowsk
a

-

Wykreślo
no z
ewidencji
na
podstawi
e
wniosku
o wykreśl
enie z
ewidencji
stowarzy
szeń
zwykłych
złożoneg
o przez Li
kwidatora
Stowarzy
szenia
Panią
Delfinę
Rutkowsk
ą dnia08.
05.2019r.
znak
sprawy W
EiZ.512.1
7.2019r.

2.cała Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez organizację wydarzeń
kulturalnych, organizację zbiórek
publicznych, inicjatywy społeczne.
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Stowarzyszenie
Zwykłe Moje
Adopciaki

Data rejestracji:
2019-03-26
Data ostatniej
zmiany:2019-05-08

1. Celem Stowarzyszenia jest: 1)
Działanie na rzecz humanitarnego
traktowania zwierząt, poszanowania ich,
objęcia ochroną i otoczenia opieką. 2)
Przeciwdziałanie wszelkim formom
stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
3) Kształtowanie właściwego stosunku do
zwierząt. 4) Współpraca z domami
tymczasowymi. 5) Prowadzenie domów
tymczasowych przez członków
Stowarzyszenia. 6) Prowadzenie
działalności edukacyjnej dotyczącej
przeprowadzania kastracji bezdomnych
kotów. 7) Kastracja kotów znajdujących
się pod opieką stowarzyszenia. 8)
Zapewnienie odpowiednich warunków
funkcjonowania i leczenia zwierząt
przebywających w domach tymczasowych
członków Stowarzyszenia i innych
domach współpracujących ze
Stowarzyszeniem. 9) Poszukiwanie
domów dla zwierząt przebywających pod
opieką Stowarzyszenia.
2.Obszar województwa kujawskopomorskiego
3. 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1) Organizowanie spotkań, koncertów
oraz innych imprez.
2) Prowadzenie działalności w formie
niedochodowej.
3) Współpracę z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach
działania.
4) Występowanie z wnioskami i opiniami
do właściwych organów w przypadku
przeciwdziałania wszelkim formom
stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
5) Wspieranie działań zmierzających do
poprawy warunków życia zwierząt.
6) Prowadzenie działań zmierzających do
regulacji populacji bezdomnych zwierząt
między innymi poprzez propagowanie
kastracji i identyfikacji zwierząt oraz
przeciwdziałaniu w niekoncesjonowanym

rozmnażaniu zwierząt.
7) Wyłapywanie kotów na zabiegi
kastracji.
8) Przeprowadzanie adopcji zwierząt
znajdujących się pod opieką
Stowarzyszenia - w domach
tymczasowych członków Stowarzyszenia
jak i innych domach współpracujących ze
Stowarzyszeniem.
9) Leczenie kotów znajdujących się pod
opieką Stowarzyszenia.
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Jadłodzielnia
Foodsharing Polska

Data rejestracji:
2019-03-11
Data ostatniej
zmiany:

1. Edukacja związana z problemem
marnowania żywności. Promocja
społecznych, oddolnych projektów
związanych z rozwiązywaniem problemów
marnowania żywności. Reprezentowanie
uczestników oddolnego, społecznego
ruchu Foodsharing Polska.

87-100 Toruń, ul.
Piskorskiej 1G/79

Stowarzyszenie
reprezentuje
PrzedstawicielPan Michał Piszczek

Stowarzyszenie nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
20.01.2019r.

Nie

-

-

-

Toruń, ul. Św.
Katarzyny 5/2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Przedstawiciel
Stowarzyszenia Pan
Marcin Łowicki

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
13.02.2019

Nie

-

-

-

2.cała Polska
3. Ścisła współpraca z osobami
działającymi w ruchu w całej Polsce i za
granicą.
Udział w akcjach promocyjnych i
edukacyjnych.
Wyrażanie opinii w imieniu ruchu w
sprawach istotnych dla jego członków i
członkiń. Wyrażanie opinii w sprawach
publicznych istotnych dla osób
działających w ruchu. Pomoc i udzielanie
informacji przy zakładaniu kolejnych
Jadłodzielni w kraju. Współpraca z
instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami o podobnych celach
działania. Prowadzenie działalności
informacyjnej, promocyjnej i
wydawniczej.Inne działania zgodne z
celami Stowarzyszenia, inspirowanie
przez jego członków i członkinie.
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Stowarzyszenie
ROzruch

Data rejestracji:
2019-02-27
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Cele Stowarzyszenia to: Poszerzanie
wiedzy obywateli o idei samorządności
oraz potrzebach lokalnej wspólnoty i
możliwościach ich zaspokajania,
Promowanie aktywnego udziału obywateli
w sprawach istotnych dla wspólnoty
lokalnej, Promocja działalności ciał
pomocniczych Gminy Miasta każdej
jednostki pomocniczej Gminy Miasta
Toruń, Monitoring działalności ciał
pomocniczych Gminy Miasta każdej z
jednostki pomocniczej Gminy Miasta
Toruń.
2.Gmina miasto Toruń
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizację akcji i imprez
(spotkania, spektakle, wystawy, koncerty,

konkursy, konferencje, seminaria,
sympozja, prelekcje, szkolenia, warsztaty,
kluby dyskusyjne) o charakterze
społeczno-obywatelskim, naukowym,
kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym
i ekologicznym, komentowanie i
opiniowanie bieżących wydarzeń
publicznych, leżących w kręgu
zainteresowań Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności informacyjnej,
promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej,
badawczej i wydawniczej, aktywną
współpracę z władzami i organami
samorządowymi, państwowymi,
gospodarczymi oraz Środkami masowego
przekazu, współpracę z instytucjami
naukowymi i badawczymi, zajmującymi
się edukacją, rozwojem, lokalnym i
regionalnym, planowaniem
inwestycyjnym oraz ochroną Środowiska i
ochroną zdrowia, wykonywanie ekspertyz,
projektów i opracowań, działalność
promocyjną, informacyjną i poligraficzną,
w tym opracowywanie i druk materiałów
pokonferencyjnych, książek, broszur,
opracowań, folderów, plakatów,
opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych, tworzenie
stron internetowych, a także
przygotowywanie i rozpowszechnianie
innych materiałów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, tworzenie
płaszczyzn wymiany informacji i
doświadczeń, pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi realizacją
celów Stowarzyszenia, aktywizację
społeczności lokalnych we wspieraniu
rozwoju inicjatyw społecznych i
ekonomicznych, zainteresowanie sektora
biznesu do działań przyczyniające się do
realizacji celów Stowarzyszenia,
współpracę z polskimi oraz zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi, aktywną
działalność w sieci wirtualnej,
prowadzenie baz danych i serwisów
internetowych, promowanie,
upowszechnianie udostępnianie
nowoczesnych mediów i technologii,
służących krzewieniu idei społeczeństwa
obywatelskiego, gromadzenie i
wykorzystywanie Środków finansowych
na regulaminowe cele Stowarzyszenia,
organizowanie i udział w kampaniach
informacyjnych, promujących aktywne i
Świadome uczestnictwo w wyborach
powszechnych, idee demokracji
partycypacyjnej oraz samorządności,
opracowywanie i upowszechnianie
raportów i analiz na temat potrzeb
lokalnej społeczności, zbieranie,
przetwarzanie i upowszechnianie
raportów i analiz na temat programów i
działalności partii politycznych, komitetów
wyborczych, polityków i osób, pełniących

obieralne funkcje publiczne oraz
kandydatów, biorących udział w
wyborach, współpracę z innymi
instytucjami, w tym mediami, na rzecz
edukacji wyborców i zwiększenia
przejrzystości procesów wyborczych,
organizowanie i prowadzenie biur,
wystawianie własnych bądź popieranie
kandydatów innych organizacji w
wyborach lokalnych i krajowych,
wspieranie wszelkich inicjatyw, będących
w zgodzie z celami Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie Echo

Data rejestracji:
2019-02-26
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Cele Stowarzyszenia to: promowanie
aktywnego uczestnictwa w Życiu
kulturalnym, promowanie aktywnego
zdobywania wiedzy, umiejętności i
sprawności, promowanie aktywności
społecznej i obywatelskiej.

Toruń, ul. Tłoczka
5B/35

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Pani Renata
Zybertowicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
22.02.2019

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul.
Moniuszki 24 / 1a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Pani Sara
Orzechowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
27.01.2019

Nie

-

-

-

-

2.Terenem działania jest cała Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
regulaminowe poprzez takie Środki
działania jak inspirowanie, organizowanie,
współorganizowanie, finansowanie lub
współfinansowanie działalności kulturalnooświatowej i rekreacyjnej (w tym udziału
w imprezach, szkoleniach, kursach,
spotkaniach, prelekcjach, pokazach
panelach dyskusyjnych konferencjach,
wykładach, dialogu społecznego i
włączania partnerów społecznych do
działań związanych z celami
regulaminowymi Stowarzyszenia,
doradztwa i pomocy organizacyjnej lub
rzeczowej dla członków oraz innych
podmiotów współpracujących w realizacji
celów regulaminowych Stowarzyszenia,
współpracy z innymi instytucjami i
organizacjami o zbliżonych celach w Kraju
i zagranicą, działalności w celu
pozyskania Środków finansowych na
działalność regulaminową
Stowarzyszenia, infrastruktury
zapewniającej realizację celów
regulaminowych Stowarzyszenia,
działalności informacyjnej oraz
wydawniczej służącej realizacji celów
regulaminowych (w tym działalności
popularyzującej Stowarzyszenie).
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Stowarzyszenie
Dziedzictwo Rodzimej
Kultury

Data rejestracji:
2019-01-30
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. edukacja kulturowa i artystyczna,
szczególnie w zakresie kultur
tradycyjnych, oraz pielęgnowanie ich
pozostałości i kontynuacja tradycji
przodków, edukacja społeczna, w zakresie
zielarstwa, ziołolecznictwa i
wykorzystania surowców naturalnych do
poprawy zdrowia psychofizycznego,
rozwijanie wiedzy i pasji
antropologicznych, folklory-stycznych,
filozoficznych i artystycznych w
społeczeństwie, ochrona dziedzictwa

przyrodniczego i kulturowego,
pielęgnowanie różnorodności kulturowej i
tolerancji wobec innych kultur i
mniejszości, wydawanie publikacji,
broszur, materiałów naukowych i
popularnonaukowych, aktywizacja
społeczności lokalnej oraz osób
niepełnosprawnych, pomoc w
uzupełnianiu braków edukacyjnych,
poszerzaniu wiedzy i kompetencji
kulturowych w społeczeństwie
2.Cała Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez organizację i prowadzenie zajęć
edukacyjnych i artystycznych, organizację
i udział w imprezach, festiwalach,
konferencjach i spotkaniach
edukacyjnych oraz artystycznych,
prowadzenie działalności wydawniczej w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
działalność promującą zdrowy tryb Życia i
wartości z zakresu ochrony przyrody.
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Stowarzyszenie
Twarde Babki

Data rejestracji:
2019-01-18
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Propagowanie aktywności ruchowej i
rekreacyjnej w szczególności koszykówki i
innych form rekreacji zdrowotnej wśród
kobiet, rozwijanie zainteresowań
prozdrowotnych wśród kobiet,
prowadzenie działalności w sferze
rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
aktywizacja byłych zawodników i
sympatyków koszykówki, ochrona i
promocja zdrowia oraz propagowanie
zdrowego stylu Życia.
2.Obszar RP i poza granicą kraju.
3. Organizacja aktywnego spędzania
czasu wolnego i zajęć sportowo –
rekreacyjnych, uczestnictwo w imprezach
sportowo – rekreacyjnych, organizację
szkoleń, wykładów i imprez integrujących
Środowisko, promocję zdrowego stylu
Życia wolnego od uzależnień poprzez
aktywność ruchową, wymianę informacji i
doświadczeń z innymi organizacjami i
instytucjami działającymi na rzecz
aktywności ruchowej kobiet i
propagowania damskiej, amatorskiej,
koszykówki w Polsce i poza granicami
kraju, organizowanie konferencji,
wykładów, dyskusji, wyjazdów, wystaw,
imprez okolicznościowych i
integracyjnych, różnego rodzaju zajęć i
wizyt studyjnych, różnego typu szkoleń i
kursów, tworzenie i realizację projektów w
celu pozyskania Środk. finansowych,
publicznych i niepublicznych,
prowadzenie innych działań sprzyjających
realizacji regulaminowych celów
Stowarzyszenia.

Toruń, ul.
Bydgoska 92/8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Joanna
ChełczyńskaPrezes, Ewelina
ZaniewskaWiceprezes, Ewa
Rychter- Skarbnik.
Dla ważności
oświadczenia woli,
pism i dokumentów
w przedmiocie
praw i obowiązków
majątkowych
Stowarzyszenia
oraz udzielania
pełnomocnictw
wymagane są
podpisy dwóch
Członków Zarządu,
tj.: Prezesa i
Wiceprezesa lub
Skarbnika. Dla
ważności innych
pism i dokumentów
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
16.01.2019

Nie

-

-

-

-
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„Stowarzyszenie To
Popkultura”

Data rejestracji:
2018-12-19
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Działanie na rzecz rozpowszechniania
kultury popularnej na terenie całego woj.
kujawsko-pomorskiego, popularyzowanie
wiedzy z dziedziny kultury i sztuki wśród
społeczeństwa, promocja i popieranie
polskich młodych twórców oraz
wszystkich osób fizycznych i prawnych
zajmujących się szeroko pojętą
twórczością, tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi, stwarzanie możliwości
rozwoju młodym twórcom, co rozumie się
przez: organizowanie warsztatów,
tworzenie poradników oraz udostępnianie
ich, umożliwienie prezentacji portfolio i
zrecenzowanie przez profesjonalnych
twórców, z którymi będziemy w danym
czasie współpracować.

Toruń, ul.
Włocławska 31e/1

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Przedstawiciel
Stowarzyszenia Pan
Andrzej Radoń

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwala z dnia
06.12.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul.
Jagiellońska 21/32

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Pani Martyna
Borowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
29.11.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul. Winna
2-8 /Nad Zatoką/
B55

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Piotr
Synowiec-Prezes,
Rafał Bendykowski
– Wiceprezes,
Konrad DejneckiSekretarz. Zarząd
reprezentuje
stowarzyszenie na

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
07.11.2018

Nie

-

-

-

-

2.Miasto Toruń i województwo kujawskopomorskie
3. Organizowanie spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych imprez,
prowadzenie działalności wydawniczej w
formie niedochodowej, współpracę z
wszelkimi osobami i instytucja o
podobnych celach działania,
występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji w
przypadku potrzeby dofinansowania lub
innych problemów organizacyjnych np.
wynajęcie powierzchni pod wydarzenie,
pozwolenie na koncert po godz23 ,
wspieranie działań zamierzających do
rozpowszechniania i promocji szeroko
pojętej kultury popular.
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STOWARZYSZENIE
STFORA

Data rejestracji:
2018-12-10
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Zrzeszanie artystów i twórców,
szerzenie Świadomości kulturowej, rozwój
kreatywności poprzez sztukę, tworzenie
przestrzeni do ekspresji osobowości.
2.Cała Polska
3. Warsztaty, wykłady, edukacja,
działalność internetowa, promocja
twórczości członków Stowarzyszenia,
działalność w przestrzeni publicznej.
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Klub Motocyklowy
B55 Toruń

Data rejestracji:
2018-11-26
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem stowarzyszenia jest: zrzeszanie
właścicieli i użytkowników motocykli,
szerzenie kultury jazdy, podnoszenie
kwalifikacji członków klubu,
reprezentowanie interesów właścicieli
motocykli, wspieranie techniczne,
merytoryczne oraz moralne członków i ich
rodzin, działanie w celu kreowania
pozytywnego wizerunku wokół motocykli i
ich właścicieli, nawiązywanie,
utrzymywanie i rozwijanie kontaktów
miedzy klubami i stowarzyszeniami

motocyklowymi.

zewnątrz. Do
reprezentowania
uprawniony jest
każdy członek
Zarządu.
Podejmowanie
przez Zarząd
czynności
przekraczających
zakres zwykłego
zarządu wymaga
uprzedniej zgody
wszystkich
członków
stowarzyszenia
oraz udzielenia
przez nich
pełnomocnictwa do
dokonania tych
czynności.

2.Obszar województwa
kujawsko.-pomorskiego w szczególności
Miasto Toruń
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizowanie spotkań, wystaw,
koncertów oraz innych imprez,
prowadzenie działalności wydawniczej w
formie niedochodowej, współpracę z
wszelkimi osobami i instytucjami o
podobnych celach działania,
utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród
członków.
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Stowarzyszenie
Wstań z Ławki

Data rejestracji:
2018-07-25
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Prowadzenie działalności aktywującej,
rozwijającej integracyjnej, edukacyjnej
oraz kulturalnej dzieci i młodzieży,
wspieranie oraz pomoc dzieci młodzieży z
domów dziecka, ubogich, odizolowanych
społecznie, otyłych, uzależnionych od
używek i technologii, promocja
Stowarzyszenia na terenie miasta Torunia
i województwa kuj.-pomorskiego,
prowadzenie działalności integrującej
członków poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjna i towarzyską, działalność
związana ze zdobywaniem darczyńców na
rzecz Stowarzyszenia, organizowanie
wydarzeń kulturalnych, działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych, w
szczególności organizacja aktywnego
uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych i zajęciach tanecznych
organizowanych przez Stowarzyszenie,
działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
wspieranie i upowszechnianie tańca.
2.Teren działania - obszar RP ze
szczególnym uwzględnieniem Torunia i
woj. kujawsko-pomorskiego.
3. Organizowanie warsztatów twórczych
dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć
tanecznych, muzycznych i teatralnych,
prowadzenie nieodpłatnych zajęć
tanecznych dla dzieci i młodzież,
działalności informacyjnej, promocyjnej i
wydawniczej służącej realizacji celu
regulaminowego, współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami tego typu w
kraju i za granicą, dialogu społecznego i
włączanie partnerów społecznych do
działań związanych z celem
regulaminowym, propagowanie i
organizowanie wymiany
międzykulturowej w szczególności
poprzez organizację wyjazdów,

Toruń, ul. Tłoczka
10B/35

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd Skład
Zarządu: Agata
DeręgowskaPrezes, Sebastian
Drzewucki –
Wiceprezes, Sylwia
ŁukasiakSekretarz, Zuzanna
Kopacz- Skarbnik;
Do zaciągania
zobowiązań
majątkowych oraz
reprezentowania
Stowarzyszenia na
zewnątrz
upoważnionych jest
dwóch członków
Zarządu
działających
Łącznie, w tym
Prezes lub
Wiceprezes.
Stowarzyszenie
może być również
reprezentowane
przez
pełnomocników
powoływanych
przez Zarząd

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
19.07.2018

Nie

-

-

-

-

warsztatów i prelekcji, itd. …… pozostałe
16 sposobów realizacji celów zapisano w
§9 regulaminu Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Prawnej „SOCIETAS”

Data rejestracji:
2018-05-16
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie
pomocy prawnej osobom w trudnej
sytuacji Życiowej oraz zwiększanie
Świadomości prawnej społeczeństwa .

Toruń, ul.
Agrestowa 5

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela.
Przedstawiciel
Stowarzyszenia Pani Katarzyna
Krupa- Lipińska

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
26.11.2011 zmiana
z dnia 04.05.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul. Marii
Skłodowskiej -Curie
96B

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Józef
Ziółkowski
-Przewodniczący
Zarządu Jerzy
Celmer, Arkadiusz
Hinczewski, Adam
JaworskiCzŁonkowie
Zarządu Dla
ważności
oświadczenia woli,
pism i dokumentów
w przedmiocie
praw i obowiązków
majątkowych
Stowarzyszenia
wymagany jest
jeden podpis
Przewodniczącego
upoważnionego
przez Zarząd, dla
ważności innych
pism i dokumentów
wymagany jest
jeden podpis
Przewodniczącego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
20.06.2000 zmiana
z dnia 18.04.2018

Nie

-

-

-

-

2.Obszar RP.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: obronę praw osób najuboższych,
niedołężnych lub w innej trudnej sytuacji
Życiowej, nie posiadających wiedzy
prawniczej, obronę praw konsumentów w
sporach z przedsiębiorcami, Świadczenie
działalności edukacyjnej w zakresie
powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych, udzielanie osobom
najuboższym, niedołężnym lub w innej
trudnej sytuacji Życiowej informacji na
temat ich praw i obowiązków
wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
popieranie i propagowanie wiedzy na
temat praw konsumentów wśród
społeczeństwa, udzielanie konsumentom
informacji o ich prawach i obowiązkach w
sporach z przedsiębiorcami.
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Stowarzyszenie
zwykłe Ochrona Praw
Właścicieli i
Mieszkańców
„BUKOWA KĘPA”

Data rejestracji:
2018-05-12
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i
wspieranie działań szczególnie wśród
młodzieży w zakresie ochrony
Środowiska, popularyzacja zasad
zgodnego współdziałania wszystkich
mieszkańców dla dobra osiedla poprzez
liczne spotkania, także z młodzieżą,
rozwój samorządności i aktywność
mieszkańców, wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, udzielanie
pomocy mieszańcom, gdy ich prawa są
poważane lub zagrożone, dążenie do
poprawy Środowiska naturalnego poprzez
jego gazyfikacje i kanalizacje, inicjowanie
i wspieranie wszelkich działań związanych
z maksymalnym wykorzystaniem
funduszy dotacyjnych z Unii Europejskiej,
działanie na rzecz ochrony Środowiska na
szczeblu lokalnym i regionalnym.
2.Obszar osiedla Bukowa Kępa, Miasto
Toruń i obszar RP.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: upowszechnienie wiedzy o
dziejach osiedla i szerzenie kultury
regionu, organizowanie występów,
pokazów, odczytów, dyskusji,
współdziałanie z władzami, instytucjami
oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz osiedla, popieranie i rozwijanie

wszelkich inicjatyw lokalnych, inicjowanie
i finansowanie innych form działalności
służących celom Stowarzyszenia,
kultywowanie, rozwijanie i popularyzacja
wiedzy o tradycji regionu, występowanie z
wnioskami i postulatami pod adresem
Rady Miasta Torunia, prowadzenie innych
działań służących skutecznej realizacji
celów Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie
Ekologiczne „Brzeziny

Data rejestracji:
2018-04-18
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem Stowarzyszenia jest
podejmowanie działań na rzecz ochrony
Środowiska naturalnego w Toruniu i jego
okolicach, podejmowanie działań na rzecz
rozwoju terenów zielonych i innych
rozwiązań służących integralnemu
rozwojowi człowieka, na obszarze
działania, prowadzenie akcji
uświadamiających i edukacyjnych dla
zamieszkujących ten obszar społeczności
oraz propagowanie postaw ekologicznych
.

Toruń, ul. Willowa
17

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Prezes Zarządu
jedno-osobowego
Pani Elżbieta
Górska

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
26.11.2000 zmiana
z dnia 09.04.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul. Rolnicza
6/21

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Lub
Zastępcę
Przedstawiciela
Przedstawiciel: Pan
Roman PopŁawski
ZastĘpca
Przedstawiciela Pan
Zenon Zakrzewski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
08.05.2011 zmiana
regulaminu dnia
05.04.2018

Nie

-

-

-

-

2.Miasto Toruń i powiat toruński.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: działalność wydawniczą,
organizowanie szkoleń, seminariów i
warsztatów ekologicznych, akcji
społecznych, w tym zgromadzeń, pikiet
itp., występowanie wobec organów władz
administracji rządowej, samorządowej
oraz sądami w sprawach związanych z
celami stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie o
charakterze
strzeleckim i
kolekcjonerskim
Arsenał

Data rejestracji:
2018-04-11
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
popularyzowanie wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni, promocja i
popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa
broni, propagowanie wiedzy o zasadach
bezpiecznego posługiwania się bronią
palną , szerzenie wiedzy na temat historii
rozwoju broni palnej ze szczególnym
uwzględnieniem broni palnej powstającej
i produkowanej na terenie RP, dążenie do
zmiany negatywnego postrzegania broni
w społeczeństwie, szerzenie wiedzy na
temat historii broni palnej uŻywanej w
SiŁach Zbrojnych RP, kolekcjonowanie i
wspieranie kolekcjonowania broni oraz
amunicji do niej przeznaczonej .
2.teren RP

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizowanie spotkań, prelekcji
i pokazów, współpraca ze wszystkimi
osobami, organizacjami i instytucjami o
podobnych celach działania,
występowanie z wnioskami opiniami do
właściwych organów administracji,

kolekcjonowanie i wspieranie
kolekcjonowania broni oraz amunicji do
niej przeznaczonej .
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Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych
„Transportowiec”

Data rejestracji:
2018-04-10
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Podstawowym celem i zadaniem
Stowarzyszenia jest administrowanie
Ośrodkiem Wypoczynkowym
„Transportowiec” w Okoninie, członkowie
pokrywają koszty dzierżawy terenu, dbają
o czystość i estetykę Ośrodka i ponoszą
koszty za oświetlenie terenu i wywóz
nieczystości stałych i płynnych oraz
konserwację urządzeń technicznych

Toruń, ul.
Grudziądzka 40/9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Roman Kremer

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
23.05.2001 zmiana
regulaminu dnia
03.04.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul. Jamontta
5/12

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Filip Wroniszewski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
27.01.2010 zmiana
regulaminu dnia
08.04.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul.
WŁadysława
Bojarskiego 1
(Instytut Historii i
Archiwistyki UMK)

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
-Przewodniczącego
lub za jego
pisemnym
upoważnieniem
Sekretarza
wybieranego przez
Przewodniczącego.
Przedstawiciel-

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej Komisji Rewizyjnej.

Uchwała z dnia
06.12.2008 zmiana
regulaminu dnia
26.03.2018

Nie

-

-

-

-

2.Terenem działania jest Osiedle Domów
Letniskowych „Transportowiec” nad
jeziorem Okonin gmina Ciechocin, powiat
Golub-DobrzyŃ.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez współudział z sąsiadującymi
Wspólnotami i Nadleśnictwem w
Konstancjewie oraz Urzędem Gminy
Ciechocin w zakresie ekologii i organizacji
turystyki i wypoczynku oraz współudział z
Policją w celu zapewnienia
bezpieczeństwa własnego i turystów.
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CAPELLA
THORUNIENSIS

Data rejestracji:
2018-04-10
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Propagowanie muzyki dawnej oraz
działalność na rzecz promocji muzycznej
miasta Torunia. Stowarzyszenie powołane
jest w celach niezarobkowych i realizuje
je poprzez pracę społeczną swoich
członków.
2.Obszar RP i poza granicami
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez inspirowanie i wspieranie
wybranych inicjatyw związanych z
muzyczną promocją miasta Torunia,
działalność informacyjną, edukacyjną
oraz wydawniczą w celu kształtowania
pozytywnego wizerunku muzycznego
miasta Toruń, propagowanie swych idei
pod hasłem- „Toruń-miasto muzyki
dawnej”, opracowywanie i wyrażanie
stanowisk dotyczących dalszego rozwoju
wizerunku muzycznego i kulturalnego
miasta Toruń.
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Stowarzyszenie
„Czasy Nowożytne"

Data rejestracji:
2018-04-10
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Cele Stowarzyszenia obejmują
wspieranie działalności naukowobadawczej nad historią Polski i historią
powszechną, upowszechnianie wiedzy
historycznej wśród społeczeństwa.
2.teren Polski
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez organizowanie sesji naukowych i
popularno-naukowych z zakresu historii
Polski i Świata, wspieranie działalności
wydawniczej innych osób prywatnych i

prawnych, która jest związana z celami
Stowarzyszenia, udzielanie osobom
prywatnym i prawnym do korzystania z
praw do tytułu czasopism naukowych,
których będzie właścicielem. Decyzja w
tym zakresie podejmowana jest uchwałą
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia stosunkiem głosów 4/5,
potwierdzoną przez Przewodniczącego
Stowarzyszenia
18

Stowarzyszenie
Pomocy Prawnej
Policjantom w Toruniu

Data rejestracji:
2018-04-10
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem działania Stowarzyszenia jest
ochrona i pomoc prawna policjantom i
emerytom policyjnym oraz podnoszenie
znajomości i kultury prawnej.

Przewodniczący Pan StanisŁaw
Salmonowicz
Sekretarz –Pan
Wojciech Sławiński

Toruń, ul.
Truskawkowa 47

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Paweł
Maćkowiak –
Przewodniczący
Zarządu Cezary
Arkuszewski
–Zastępca
Przewodniczącego
Jarosław Filipek
–Zastępca
Przewodniczącego
Jan Czyżewski
–Skarbnik Aneta
Olędzka DalbiakSekretarz W
sprawach
majątkowych i
zobowiązań
finansowych
Stowarzyszenie na
zewnątrz
reprezentuje
Przewodniczący
Zarządu a w razie
jego nieobecności
wyznaczony
Zastępca
Przewodniczącego
wraz ze wraz ze
Skarbnikiem . Do
reprezentowania
Stowarzyszenia, we
wszystkich
spawach pozamajątkowych
upoważniony jest
Przewodniczący
Zarządu a w razie
jego nieobecności
Zastępca
Przewodniczącego.

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej Kolegium Odwoław
czo-Rewizyjne
Skład Kolegium Od
woławczoRewizyjnego Maciej
SabiniarzPrzewodniczący
Kolegium Wojciech
Machelski –
Zastępca
Przewodniczącego
oraz Dariusz
Lewandowski, Piotr
Brzostek, Maciej
Szubielski –
Członkowie
Kolegium

Uchwała z dnia
25.10.1996
ostatnia zmiana
regulaminu
uchwała z dnia
09.02.2018

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul.
Rydygiera 42A/16

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
PrzedstawicielPrzewodnicząca
Pani Ewa

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
27.01.2008 zmiana
z dnia 10.03.2018

Nie

-

-

-

-

2.teren województwa kujawskopomorskiego
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez : doradztwo prawne ( zakres,
sposób oraz finansowanie porad
prawnych określi Zarząd, udział w
postępowaniu karnym, cywilnym,
administracyjnym i dyscyplinarnym osoby
delegowanej z ramienia Stowarzyszenia,
jeżeli jest to dopuszczalne na podstawie
określonych przepisów proceduralnych,
spory odszkodowawcze, ponoszenie w
całości lub części kosztów: spłat
sądowych, opłat za czynności jednego
pełnomocnika ustanowionego w sprawie.
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Kujawsko-Pomorskie
Towarzystwo
Genealogiczne

Data rejestracji:
2018-03-28
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Celem działania jest współpraca i
wzajemna pomoc członków Towarzystwa
oraz rozwijanie, pogłębianie i
upowszechnianie genealogii jako nauki
pomocniczej historii.
2.Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3. Towarzystwo realizuje swoje cele
poprzez: doskonalenie i pogłębianie
wśród swoich członków znajomości
genealogii i warsztatu badawczego,
służenie radą i opieką badaczom
genealogicznym, zwłaszcza młodzieży,
popularyzowanie genealogii wśród
społeczeństwa, organizowanie
warsztatów, odczytów i zebrań
naukowych oraz wystaw i pokazów
poświęconych problematyce
genealogicznej, propagowanie wśród
swoich Członków publikacji
popularnonaukowych i naukowych
poświęconych genealogii, utrwalanie i
pogłębianie postaw tolerancji religijnej i
narodowościowej, współpracę z
instytucjami naukowymi, archiwami
polskimi i zagranicznymi, współpracę w
zakresie genealogii z kościołami i
związkami wyznaniowymi, współpracę z
polskimi i zagranicznymi organizacjami
prowadzącymi pokrewną działalność,
prowadzenie działalności integrującej
członków Towarzystwa poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.
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Toruńska Kolejowa
Izba Tradycji

Data rejestracji:
2018-01-30
Data ostatniej
zmiany:2019-04-17

1. Ochrona materialnych i
niematerialnych zabytków kolejnictwa –
jako dóbr kultury narodowej,
propagowanie kolejowej kultury
technicznej, prowadzenie działań
mających na celu rozbudzenie
zainteresowań problematyką kolejową,
upowszechnianie wiedzy o historii
kolejnictwa, w szczególności węzła
toruńskiego, propagowanie transportu
kolejowego jako przyjaznego Środowisku
naturalnemu, wyszukiwanie i
gromadzenie pamiątek i zabytków
związanych z komunikacją kolejową z
szczególnym uwzględnienie obszaru
węzła toruńskiego, pielęgnowanie tradycji
kolejarskiego „rzemiosła” z
podkreśleniem zawodu maszynisty
pojazdów trakcyjnych, współdziałanie z
instytucjami i organizacjami o podobnych
charakterze, zgodnie z celami
określonymi w działalności
Stowarzyszenia.
2.teren RP
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: aktywną działalność członków
Stowarzyszenia, pozyskiwanie funduszy
na rzecz realizacji celów określonych w
regulaminie, organizowanie imprez
publicznych propagujących cele określone
w regulaminie, prowadzenie działalności
edukacyjnej, popularyzatorskiej,
informacyjnej, wydawniczej oraz
organizowanie wystaw i prelekcji,

Szczodruch

Toruń, ul.
Kujawska 1

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego:
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu wybranego
dnia 01.03.2019r.:
Bogumił Niewczas –
Prezes, Piotr Stesel
–Wiceprezes,
Wiesław Witkowski
–Skarbnik, Zofia Kie
rzkowska-Członek,
Maciej GrzywińskiCzłonek. Do
reprezentowania
Stowarzyszenia, w
spawach
majątkowych i pozamajątkowych
upoważnieni są
Prezes wraz z
Członkiem lub
Skarbnikiem
Zarządu
(reprezentacja
łączna)

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej Komisję Rewizyjną.
Skład Komisji
Rewizyjnej:
Zdzisław Mazikprzewodniczący
Komisji Roman
Mitygowski oraz
Bogdan Piontek –
Członkowie Komisji

Uchwała z dnia
16.01.2018, zmiana
regulaminu w
§12ust.1, §19 ust.1uchwała z dnia
01.03.2019r.

Nie

-

-

-

-

współpracę z muzeami, galeriami i innymi
instytucjami kultury dla stworzenia w nich
działów poświęconych kolejnictwu,
pozyskiwanie starych urządzeń i
przedmiotów związanych z lokomotywami
i infrastrukturą kolejową, czynne
uczestnictwo w pracach konserwatorskich
i renowacji zabytków ruchomych i
nieruchomych związanych z
kolejnictwem, nawiązanie Ścisłej
współpracy z kolejowymi instytucjami
branżowymi, utworzenie „Rady
Programowej” w skład której wejdą
przedstawiciele działających na
macierzystym terenie zakładów
kolejowych, zachęcanie do członkostwa w
Stowarzysz. przedstawicieli w/w zakładów
kolejowych.
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Stowarzyszenie
MUSICA VERA

Data rejestracji:
2017-12-11
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Organizowanie Festiwalu Muzyki
Sakralnej MUSICA VERA-„Muzyka Nowych
Świątyń”, w tym pozyskiwanie funduszy
na organizację, zapewnienie obiektów do
przeprowadzenia Festiwalu, pozyskiwanie
wykonawców, promowanie Festiwalu,
organizowanie imprez muzycznych o
charakterze sakralnym i Świeckim w
mieście Toruniu i poza jego granicami,
promowanie chóralistyki tj. muzyki
wykonywanej chóralnie, chórów
amatorskich, działalności na rzecz
krzewienia i rozwoju muzyki chóralnej,
współpraca z organami promującymi
muzykę chóralną, promowanie i
rozwijanie działalności zespołu Schola
Cantorum Thorunensis zajmującego się
wykonawstwem muzyki sakralnej.

Toruń, ul. Ligi
Polskiej 3c/100

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
zwykłe jest
zwykłe nie posiada
reprezentowane
organu kontroli
przez przedstawicie- wewnętrznej
la. PrzedstawicielPani Ewelina
Głowińska

Uchwała z dnia
30.11.2017

Nie

-

-

-

-

Toruń, Plac
Teatralny 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Waldemar

Uchwała z dnia
15.05.2017 zmiana
§§3,6,10 i przyjęcie
tekstu jednolite-go
dnia 06.06.2018

Nie

-

-

-

-

2.Cała Polska
3. Pozyskiwanie funduszy na organizację
Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICA VERA
i na organizację innych okolicznościowych
imprez muzycznych o charakterze
sakralnym i Świeckich, zatrudnianie osób
i firm do realizacji poszczególnych
prac/usług w ramach organizowanych
projekt Ów, wynajem obiektów do
przeprowadzenia wydarzeń muzycznych
organizowanych przez Stowarzyszenie,
promocja festiwalu i innych imprez
muzycznych w różnoraki sposób w mass
mediach, w postaci reklamy wizualnej,
poprzez przekaz ustny, organizowanie
koncertów zespołu Schola Cantorum
Thorunensis i włączanie jego działalności
w sferę kulturalną miasta Torunia i
województwa kujawsko-pomorskiego.
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Stowarzyszenie
Radnych
Województwa
KujawskoPomorskiego

Data rejestracji:
2017-05-22
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Krzewienie świadomości regionalnej,
popularyzowanie tradycji samorządowej
Kujaw i Pomorza, upowszechnianie
wiedzy o prawach i swobodach
obywatelskich, propagowanie idei dialogu

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

jako podstawowego czynnika komunikacji
i współdziałania, integrowanie
mieszkańców wokół gospodarczej,
kulturowej i ekologicznej specyfiki
województwa w jego efektywnym oraz
zrównoważonym rozwoju, wymiana opinii
i doświadczeń dotyczących wykonywania
zadań własnych samorządu województwa
i pokrewnych zadań administracji
rządowej, inspirowanie Środowisk
biznesu, edukacji, nauki i techniki,
twórców oraz animatorów kultury do
podejmowania projektów służących
społeczno - gospodarczemu rozwojowi
województwa.

Przybyszewski –
Prezes Zarządu,
Domicela
Kopaczewska
–Wiceprezes
Zarządu, Krzysztof
Sikora –Wiceprezes
Zarządu, Jan
SzopińskiSekretarz Zarządu,
Ryszard Bober,
Grzegorz Gruszka,
Jan Wadoń
–Członkowie
Zarządu. Do
reprezentowania
Stowarzyszenia, w
tym składania
oświadczeń woli
oraz zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
uprawnionych jest
dwóch członków
Zarządu
działających
łącznie.
Podejmowanie
przez Zarząd
czynności
przekraczających
zakres zwykłego
zarządu wymaga
uprzedniej zgody
wszystkich
członków
stowarzyszenia
oraz udzielenia
przez nich
pełnomocnictwa do
dokonania tych
czynności

2.teren RP
3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz
działań obywatelskich, wyrażających
potrzebę aktywnego uczestnictwa
mieszkańców w Życiu publicznym,
działalność konferencyjna, informacyjna
oraz wydawnicza, służącą ukazywaniu i
kształtowaniu postaw obywatelskich i
prospołecznych, propagowanie dobrych
praktyk i wzorowych osiągnięć samorządu
terytorialnego, udział w organizowanych
przedsięwzięciach (konkursy, pogadanki
itp.) popularyzujących problematykę
samorządu wśród młodzieży, współpraca
naukowa, edukacyjna i kulturalna w
formie konferencji, warsztatów i
sympozjów, a także w postaci działalności
edukacyjnej i inicjatyw społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem
problematyki zdrowia publicznego i
ochrony Środowiska.
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Stowarzyszenie
Toruński Innowator
Społeczny

Data rejestracji:
2017-05-05
Data ostatniej
zmiany:2019-05-02

1. Animacja lokalnej społeczności,
szczególnie społeczności Zespołu
Staromiejskiego w Toruniu, integracja
międzypokoleniowa Środowiska
lokalnego, w szczególności Środowiska
seniorów i rodzin wielodzietnych,
kształtowanie postaw pro- kulturalnych i
prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, współpraca z
instytucjami państwowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w kraju i za
granicą, upowszechnianie i obrona praw
człowieka i obywatela, swobód
obywatelskich oraz podnoszenie
świadomości prawnej w społeczeństwie,
budowanie świadomości prawnej
uczestników procesu prawnego, wsparcie
prawne najuboższych.

Toruń, ul. Panny
Marii 3/5

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Sebastian Kamiński

zmiana §10 ust.2-6
i przyjecie tekstu
jednolite-go dnia
16.01.2019

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
06.04.2017r.
uchwała z dnia
13.03.2019r. w
sprawie zmiany
regulaminu i
zatwierdzenia
tekstu jednolitego
po zmianach

Nie

-

-

-

-

2.Obszar Miasta Torunia
3. Wspieranie inicjatyw na rzecz
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
mŁodzieży, organizowanie imprez
integracyjnych, kulturalnych i
edukacyjnych, promocja zdrowia i
zdrowego stylu Życia, podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie
ochrony Środowiska, odnawialnych źródeł
energii oraz ekologicznego trybu Życia,
prowadzenie działalności charytatywnej w
Środowisku lokalnym, podejmowanie
inicjatyw mających na celu zwiększanie
świadomości prawnej lokalnej
społeczności, organizacja warsztatów i
szkoleń z zakresu edukacji prawnej,
rozwijanie kontaktów i wymiana
doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
Środowiskami organizującymi zajęcia i
działania integracyjne na rzecz lokalnych
społeczności, współpraca z innymi
instytucjami i podmiotami, prowadzenie
innych działań sprzyjających realizacji
regulaminowych celów Stowarzyszenia,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,
prowadzenie działań na rzecz edukacji
prawnej.
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Stowarzyszenie
Toruńskich Kibiców
Hokeja 1924 im.
Dariusza Pieciun

Data rejestracji:
2017-04-24
Data ostatniej
zmiany:2019-06-11

1. Organizowanie profesjonalnego
dopingu podczas meczów Klubu
Sportowego Toruń Hokejowa Spółka
Akcyjna, promocja Stowarzyszenia oraz
Klubu Sportowego Toruń Hokejowa Spółka
Akcyjna na terenie miasta Torunia i woj.
kuj.-pomorskiego, prowadzenie
działalności integrującej członków Stow.
poprzez aktywność kulturalną, sportową,
rekreacyjną i towarzyską, promocja
hokeja, działalność związana ze
zdobywaniem sponsorów na rzecz Klubu
Sportowego Toruń Hokejowa Spółka
Akcyjna , wsparcie Klubu przy organizacji
imprez sportowych, działalność na rzecz
integracji cudzoziemców, w szczególności
zawodników Klubu Sportowego Toruń
Hokejowa Spółka Akcyjna posiadających
licencję zagraniczną, działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych, w szczególności
organizację aktywnego uczestniczenia w
wydarzeniach sportowych
organizowanych przez ww. Klub,
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży w
szczególn. W zakresie inspiracji do
aktywności na rzecz wspierania
toruńskiego hokeja, w tym w kategoriach
młodzieżowych, wspieranie i
upowszechnianie rekreacji na lodzie,
działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i

Toruń, ul.
Chrobrego 86

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd
Zarząd stanowią:
Krzysztof Strzelecki
– Przewodniczący,
Sławomir
Pachniewski –
Skarbnik oraz
Michał Naleśniak i
Maciej Okoński –
Członkowie
Zarządu. Do
reprezentowania
Stowarzyszenia na
zewnątrz w
sprawach
majątkowych jak i
pozamajątkowych
oraz wszelkich
oświadczeniach
woli upoważniony
jest 1-osobowo
Przewodniczący
Zarządu a w razie
jego nieobecności
co najmniej 2
spośród Członków
Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
11.04.2017 Nowy
regulamin uchwała
z 19.11.2017

Nie

-

-

-

sprawy
dot.
wpisu: W
EiR.512.1
0.2017,W
EiR.512.1
7.2017,
WEiZ.512
.19.2019.

współpracy między społeczeństwami, w
tym współpraca z zagranicznymi
organizacjami społecznymi wspierającymi
rozwój hokeja na lodzie;
2.Cała Polska
3. Ścisła współpraca z Zarządem i Radą
Nadzorczą Klubu Sportowego Toruń
Hokejowa Spółka Akcyjna, współpraca z
innymi ośrodkami hokejowymi w Polsce i
za granicą , udział w akcjach
charytatywnych i społecznych, oraz ich
samodzielne organizowanie, wyrażanie
opinii w sprawach publicznych istotnych
dla jego członków, organizacja akcji
promocyjnych ww. Klubu, organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieży,
działalność w zakresie organizacji czasu
wolnego, turystyki i rekreacji,
organizowanie poparcia innych osób i
podmiotów dla działalności
Stowarzyszenia, współpraca z
instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami o podobnych celach
działania, prowadzenie działalności
informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej,
gromadzenie Środków finansowych na
realizacje celów Stowarzyszenia, inne
działania zgodne z celami
Stowarzyszenia, inspirowanie przez jego
członków.
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Stowarzyszenie
Domów Dziecka
„Młody Las”

Data rejestracji:
2017-01-24
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Organizowanie i finansowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży
przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym
ze szczególnym uwzględnieniem
placówek prowadzonych przez Gminę
Miasta Torunia, profilaktyka zdrowia i
niedostosowania społecznego,
propagowanie aktywnych form spędzania
czasu wolnego, turystyki i krajoznawstwa
wśród dzieci i młodzieży przebywających
w placówkach opiekuńczowychowawczych, wspieranie
organizacyjne, materialne i finansowe
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej, działalność społeczna,
charytatywna i stypendialna
2.Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym do
właściwego realizowania celów
działalność może być prowadzona także
poza granicami RP.
3. Działania z zakresu profilaktyki zdrowia
i przeciwdziałania niedostosowaniu i
wykluczeniu społecznemu, organizowanie
biwaków, kolonii, wycieczek oraz innych
form aktywnego wypoczynku, działalność

Toruń, ul.
Sienkiewicza 12

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Jacek
Lewandowski Prezes Anna
Czeczko-Durlak Wiceprezes Adam
Mielcarek, Beata
Rataj -Członkowie
Do
reprezentowania
Stowarzyszenia
upoważniony jest
Prezes Zarządu, w
razie nieobecności
może go zastąpić
Wiceprezes lub
upoważniony przez
Prezesa członek
Zarządu. Do
złożenia
oświadczenia woli
w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych oraz
udzielenia
pełnomocnictwa,
wymagane jest
współdziałanie oraz

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
12.01.2017

Nie

-

-

-

-

edukacyjna i wydawnicza, współpraca z
organizacjami samorządowymi,
rządowymi i pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania,
pozyskiwanie darowizn, spadków,
zapisów, dotacji, subwencji, grantów i
dochodów ze zbiórek i imprez
publicznych, realizowanie zadań z
zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, pomoc finansowa i
stypendialna, współpraca z państwowymi,
sektorem gospodarczym, Środkami
masowego przekazu oraz z
osobistościami Życia publicznego,
prowadzenie działalności informacyjnej,
promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i
wydawniczej służącej realizacji celów,
nawiązywanie współpracy z organizacjami
partnerskimi w kraju i zagranicą celem
uzyskania pomocy.
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Stowarzyszenie
Rowerowe Życie

Data rejestracji:
2016-12-28
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Propagowanie zdrowego stylu Życia,
turystyka rowerowa, popularyzacja
ekologicznego Środka transportu

złożenie podpisów
przez Prezesa lub
Wiceprezesa wraz z
jednym z członków
Zarządu. Zarząd
może upoważnić
Prezesa lub członka
Zarządu do
podejmowania
zobowiązań
majątkowych
jednoosobowo

Toruń, ul.
Piastowska 3/15

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Grzegorz
Olejnik - Prezes
Piotr Żak i Marcin K
aczanowskiZastępcy Prezesa
Oświadczenia woli
w sprawach
majątkowych i
niemajątkowych
składa każdy
członek Zarządu
samodzielnie.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
19.12.2016

Nie

-

-

-

-

Toruń, Al. Św. Jana
Pawła II 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Michał Rosiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
20.12.2016

Nie

-

-

-

-

2.Toruń, powiat toruński i cała Polska
3. Rowerowe wycieczki, zloty i integracja
Środowiska rowerowego, kontakt i
utrzymywanie relacji z innymi
organizacjami rowerowymi
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Toruńskie Centrum
Informacji
Niepełnosprawnych TKSON

Data rejestracji:
2016-12-23
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia, a
także integrowanie wspólnot
obywatelskich, sąsiedzkich,
międzypokoleniowych oraz realizowanie
inicjatyw społecznych służących dobru
osób niepełnosprawnych
2.Cała Polska
3. Prowadzenie punktu informacyjnodoradczego, portalu internetowego,
krzewienie wśród mieszkańców i ludzi
związanych z tą miejscowością troski o jej
sprawy współczesne i przyszły rozwój,
współdziałanie z samorządem i organami
administracji państwowej oraz wspieranie
ich działań poprzez opracowanie
koncepcji rozwoju polityki
niepełnosprawnych, inicjowanie
przedsięwzięć lokalnych na rzecz rozwoju
polityki osób niepełnosprawnych,
organizowanie szkoleń , kursów
edukacyjnych, obozów sportowych,
turystycznych i rehabilitacyjnych, imprez
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i

okolicznościowych dla dzieci i młodzieży
przedszkolnej, szkolnej, akademickiej
oraz osób pełnosprawnych i
niepełnosprawnych związanych ze
środowiskiem osób niepełnosprawnych,
organizowanie wsparcia dla rodzin w
trudnej sytuacji życiowej, organizowanie
nowych miejsc pracy, tworzenie
systemów stypendialnych, prowadzenie
punktu informacyjnego i doradczego,
prowadzenie punktu usług
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,
prowadzenie działalności sportowej,
turystycznej, edukacyjnej, opiekuńczej i
wychowawczej, działania na rzecz
zwiększenia szans życiowych
mieszkańców, szczególnie ludzi młodych,
seniorów i niepełnosprawnych, promocja
zdrowia i aktywnego stylu życia, sportu i
turystyki w jak najszerszym rozumieniu
tych pojęć, kształtowanie postaw
odpowiedzialności za wspólne
przedsięwzięcia, działania na rzecz
promocji szeroko pojętej polityki osób
niepełnosprawnych, utrzymywanie
kontaktów z innymi organizacjami o
podobnych celach, aktywizacja
długotrwale bezrobotnych, niewydolnych
życiowo, samotnych, niepełnosprawnych,
w podeszłym wieku i ubogich rodzin,
promocja dziedzictwa kulturalnego,
promocja i rozwój wolontariatu, ochrona i
podkreślanie walorów przyrodniczych
miasta, organizowanie i prowadzenie
działań na rzecz rozwoju infrastruktury
technicznej i społecznej, współpraca z
partnerami zagranicznymi oraz
wspieranie aktywnego uczestnictwa
mieszkańców miasta Torunia w Unii
Europejskiej, prowadzenie szkoleń jako
instytucja szkoleniowa, podejmowanie w
ramach obowiązujących przepisów
wszelkich przedsięwzięć związanych z
rozwojem polityki osób
niepełnosprawnych.
8

Toruńskie Centrum
Informacji Seniorów
-TKSON

Data rejestracji:
2016-12-23
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Działanie na rzecz seniora i osób w
wieku emerytalnym, a także integrowanie
wspólnot obywatelskich ,sąsiedzkich,
międzypokoleniowych oraz realizowanie
inicjatyw społecznych służących dobru
osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
2.Cała Polska
3. Prowadzenie punktu informacyjnodoradczego, portalu internetowego,
krzewienie wśród mieszkańców i ludzi
związanych z tą miejscowością troski o jej
sprawy współczesne i przyszły rozwój,
współdziałanie z samorządem i organami
administracji państwowej oraz wspieranie
ich działań poprzez opracowanie

Toruń, Al. Św. Jana
Pawła II 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Michał Rosiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
20.12.2016

Nie

-

-

-

-

koncepcji rozwoju polityki senioralnej,
inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na
rzecz rozwoju polityki senioralnej,
organizowanie szkoleń, kursów
edukacyjnych, obozów sportowych,
turystycznych i rehabilitacyjnych, imprez
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i
okolicznościowych, organizowanie
wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji
Życiowej, organizowanie nowych miejsc
pracy, tworzenie systemów
stypendialnych, prowadzenie punktu
informacyjnego i doradczego,
prowadzenie punktu usług
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,
prowadzenie działalności edukacyjnej,
opiekuńczej i wychowawczej, działania na
rzecz zwiększenia szans Życiowych
mieszkańców, szczególnie ludzi młodych,
seniorów i niepełnosprawnych, promocja
zdrowia i aktywnego stylu Życia, sportu i
turystyki w jak najszerszym rozumieniu
tych pojęć, kształtowanie postaw
odpowiedzialności za wspólne
przedsięwzięcia, działania na rzecz
promocji polityki senioralnej,
utrzymywanie kontaktów z innymi
organizacjami o podobnych celach,
aktywizacja długotrwale bezrobotnych,
niewydolnych Życiowo, samotnych,
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i
ubogich rodzin, promocja dziedzictwa
kulturalnego, promocja i rozwój
wolontariatu, ochrona i podkreślanie
walorów przyrodniczych miasta,
organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i
społecznej, współpraca z partnerami
zagranicznymi oraz wspieranie
aktywnego uczestnictwa mieszkańców
miasta Torunia w Unii Europejskiej,
prowadzenie szkoleń jako instytucja
szkoleniowa, podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów wszelkich
przedsięwzięć związanych z rozwojem
polityki senioralnej.
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Stowarzyszenie
Zwykłe „My
Skarpianie”

Data rejestracji:
2016-11-29
Data ostatniej
zmiany:2019-05-30

1. Integracja i aktywizacja społeczności
lokalnej, kultywowanie tradycji i
obyczajów naszego regionu / dzielnicy,
wykazywanie inicjatywy w
uroczystościach i projektach
Środowiskowych i lokalnych, promocja
zdrowego stylu Życia i wartości
rodzinnych, poprawa jakości Życia
mieszkańców dzielnicy, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
2.Gmina Toruń
3. Współpraca z placówkami
samorządowymi i kulturalnymi,
inicjowanie i współudział w zwiększaniu
uczestnictwa społeczności lokalnej w

Toruń, ul.
Kosynierów
Kościuszkowskich 4

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel
(wybrany dnia
04.03.2017r.) - Pan
Roman Szabłowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
24.11.2016

Nie

-

Pan
Roman
Szabłows
ki

Dnia 18 p
aździerni
ka 2018r.
tut. organ
skierował
do Sądu
Rejonowe
go w
Toruniu
wniosek o
rozwiąza
nie Stowa
rzyszenia
. Ww. Sąd
postanow
ieniem z
dnia 22

Dnia 30.0
5.2019r.
na
podstawi
e
wniosku
pełnomoc
nika Likwi
datora
wydano
informacj
ę (znak:W
EiZ.512.1
8.2019 o
wpisaniu
adnotacji
o wykreśl

Życiu kulturalnym, organizacje różnych
przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych i
okolicznościowych dla społeczności
lokalnej, propagowanie aktywności
ruchowej rekreacyjnej i turystycznej
mieszkańców, prowadzenie różnych form
działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
warsztatowej i muzyczno-rozrywkowej,
wzmacnianie więzi międzyludzkich w
ramach wspólnie pożytecznie spędzonego
czasu wolnego.
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STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNE
CHEŁMIŃSKIE
PRZEDMIEŚCIE

Data rejestracji:
2016-08-29
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Wpływanie na poprawę stanu
Środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
przeciwdziałanie zachowaniom, procesom
i inwestycjom mogącym pogorszyć stan
Środowiska, inspirowanie i wspieranie
aktywności obywatel. w dziedzinie
ochrony Środowiska, ochrona obiektów i
zespołów cennych ze względów
przyrodn., kulturowych, bądź
historycznych, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych, ww. cele
dotyczą w szczególności Chełmińskiego
Przedmieścia w Toruniu i miasta Torunia

stycznia
2019r.
rozwiązał
Stowarz. I
wyznaczy
ł Likwidat
ora w
osobie
Pana
Romana
Szabłows
kiego.

eniu Stow
arzyszeni
a
Zwykłego
"My Skar
pianie" z
ewidencji
stowarzy
szeń
zwykłych.

Toruń, ul.
Grunwaldzka 23/1

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd Skład
Zarządu:
Małgorzata Buczek
– Prezes Dominik
ZarębskiWiceprezesSkarbnik Krzysztof
FandzlochWiceprezes Do
reprezentowania
Stowarzyszenia i
podpisywania
umów w sprawach

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
25.08.2016

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul.
Bydgoska 84/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Patryk
Popławski – Prezes
Grzegorz
Miastkowski
–Wiceprezes
Weronika
WyrębskaSekretarz Mateusz
Polaszek- Skarbnik
Dla ważności
dokumentów dot.
zobowiązań
finansowych
wymagane są
podpisy Prezesa i
Skarbnika
względnie dwóch
innych
uprawnionych
członków Zarządu,
dla ważności
innych pozostałych
niemajątkowych
dokumentów
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
23.08.2016

Nie

-

-

-

-

2.Obszar RP
3. Prowadzenie różnorodnych form
edukacji ekologicznej, własnych
5

Stowarzyszenie
Edukacji i Rozwoju
„Cognitio”

Data rejestracji:
2016-08-26
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Upowszechnianie dostępu do edukacji,
działanie na rzecz poprawy jakości
edukacji, przełamywanie barier dostępu
do edukacji, promowanie metod
skutecznej nauki, rozpowszechnianie idei
zmian w systemie edukacji.
2.Obszar RP
3. Promocja materiałów edukacyjnych ,
tworzenie witryn internetowych z
darmowym dostępem do kurs.
gimnazjalnych i maturalnych,
prowadzenie darmowych korepetycji,
prowadzenie kampanii społecznych na
rzecz zmian w edukacji, udostępnianie
darmowych materiałów edukacyjnych
dzieciom i młodzieży z rodzin mniej
zamożnych, organizowanie konferencji,
wykładów i spotkań odnośnie do tematyki
edukacji i rozwoju, wydawanie gazetki
związanej z edukacją.

4

Stowarzyszenie
Wsparcia i Rozwoju
„Otwarty Horyzont”

Data rejestracji:
2016-07-29
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i znajdujących się w trudnej
sytuacji Życiowej zamieszk. na terenie
woj. kujawsko -pomorskiego,
przeciwdziałanie bezrobociu i działania
mające na celu wyrównywanie szans przy
podejmowaniu pracy, wspieranie i
niesienie pomocy osobom starszym,
poszkodowanym lub będącym w trudnej
sytuacji Życiowej lub materialnej,
zaangażowanie lokalnej społeczności do
wyrażania swoich potrzeb i aktywnego
udziału w Życiu społecznym, działalność
profilaktyczna związana z patologiami
społecznymi, wspomagająca realizację
zadań w zakresie edukacji elementarnej,
edukacji prozdrowotnej i ochr. zdrowia
mieszkańców, szkolenia z zakresu:
rozwoju osobistego, samodoskonalenia,
akceptacji, zarządzania czasem, savoirvivre, poszukiwania pracy, budowania
pozytywnego wizerunku, kontaktów
interpersonalnych, tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi, popularyzowanie
wiedzy z dziedziny technologii
informacyjnych wśród społeczeństwa,
przedstawianie osobom nieaktywnym
zawodowo aktualnych ofert pracy.
2. teren województwa kujawskopomorskiego
3. Organizowanie szkoleń, warsztatów,
ewentów i paneli dyskusyjnych,
indywidualne doradztwo w biurze,
organizowanie zbiórek na rzecz
podopiecznych, współdziałanie z
jednostkami organizacyjnymi w
opracowaniu i realizacji programów i
planów działania zmierzających do
poprawy sytuacji osobistej
podopiecznych, organizowanie spotkań w
celu rozszerzenia zainteresowania
problematyką zrównoważonego rozwoju,
inicjowanie projektów wynikających z
zadań stowarzyszenia i organizowanie
publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego
rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań
autorskich, imprez, i wystaw, konkursów,
informowanie opinii publicznej o
podejmowanych działaniach i ich
wynikach za pośred. Środków masowego
przekazu, publikacja plakatów, broszur,
gazet, współdziałanie z innymi
jednostkami i organizacjami przeciwko
wykluczeniu społecznemu, współpraca ze
szkołami, uczelniami wyższymi i
uniwersytetami w zakresie realizacji
celów statutowych.

Toruń, ul.
Wyszyńskiego
2E/59

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu:
Konstancja Wójciak
– Prezes Marta
Chudzicka
–Wiceprezes Do
reprezentowania
stowarzyszenia,w
szczególności
zaciągania
zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie
w tym Prezesa

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
24.07.2016

Nie

-

-

-

-

3

Polskie Towarzystwo
Hortiterapii

Data rejestracji:
2016-07-28
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. Popularyzacja hortiterapii oraz
ułatwianie dostępu do wartościowych
Źródeł wiedzy dla zainteresowanych tą
metodą.

Toruń, ul.
Rydygiera 9A/8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Mariusz Warachim

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
30.06.2016

Nie

-

-

-

-

Toruń, ul. Szosa
Lubicka 12/59

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd. Skład
Zarządu: Joanna
Czyżewska – Prezes
Krzysztof Butowski
–Wiceprezes Michał
Łukaszewski –
Sekretarz Karolina
Rutkowska –
Skarbnik Oraz
Paweł Korolko,
Krzysztof Moryson,
Emil Drzymalski –
Członkowie
Zarządu;
Stowarzyszenie
reprezentuje na
zewnątrz i działa w
jego imieniu Prezes
lub Wiceprezes , w
sprawach
finansowych Prezes
lub Wiceprezes
działa łącznie ze
Skarbnikiem

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
24.06.2016 zmiana
regulaminu
uchwała z dnia
23.02.2017

Nie

-

-

-

WEiZ.512
.25.1.201
9zmiana
składu
Zarządu.

2.Cała Polska
3. Prowadzenie serwisu internetowego,
działalność wydawnicza w formie
niedochodowej, organizacja i
uczestnictwo w konferencjach,
seminariach naukowych, targach i innych
imprezach branżowych, pogłębianie
wiedzy poprzez wymianę doświadczeń,
doradztwo i konsultacje w zakresie
hortiterapii oraz projektowania,
zakładania i pielęgnacji ogrodów
terapeutycznych, opracowywanie
programów, zajęć hortiterapeutycznych,
zabieranie głosu i wyrażanie swego
stanowiska na forum publicznym,
współpraca z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami, władzami samorządowymi,
Środowiskami naukowymi oraz osobami o
podobnych celach działania, kontakty ze
Środkami masowego przekazu,
rozpowszechnianie literatury
specjalistycznej.
2

Toruńskie
Porozumienie
Pośredników
Nieruchomości

Data rejestracji:
2016-07-06
Data ostatniej
zmiany:2019-10-04

1. Reprezentowanie interesów zbiorowych
swych członków wobec organów władzy
publicznej w zakresie swoich celów
regulaminowych; tworzenie zasad i
inspirowanie współpracy pomiędzy
członkami Stowarzyszenia, w tym
organizowanie systemu wymiany ofert, a
w szczególności określanie zasad i reguł
na jakich ta współpraca ma się odbywać;
promocja działalności zawodowej
członków Stowarzyszenia; tworzenie
wizerunku pośrednictwa jako ważnej i
potrzebnej profesji oraz wizerunku
pośrednika jako członka odrębnej grupy
zawodowej; wypracowywanie i określanie
zasad etyki zawodowej oraz
egzekwowanie przestrzegania tych zasad
przez członków Stowarzyszenia; dbałość o
wysoki poziom usług i kwalifikacji
zawodowych członków Stowarzyszenia;
ochrona interesów członków
Stowarzyszenia; udział w tworzeniu rynku
nieruchomości; nadzór nad prawidłowym
przebiegiem współpracy i wymiany ofert;
2.Obszar RP
3. Organizacja szkoleń, seminariów i
innych imprez dot. zagadnień zw. z
pośrednictwem i rynkiem nieruchomości;
działalność wydawnicza, szkoleniowa;
inicjowanie i popieranie współpracy
między członkami Stowarzyszenia;

1

KRÓTKOFALOWCY
DLA TORUNIA I
REGIONU

Data rejestracji:
2016-06-03
Data ostatniej
zmiany:2019-03-18

1. popularyzowanie i promowanie idei
krótkofalarstwa w kraju i na Świecie;
rozwój, ochrona i popieranie służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej
satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin,
zwanych łącznie krótkofalarstwem;
promowanie Miasta Torunia, regionu ze
szczególnym uwzględnieniem jego
walorów historycznych, kulturowych,
naukowych, turystycznych; prowadzenie
działalności społecznie użytecznej sferze
nauki, kultury, sztuki, edukacji, oświaty i
wychowania, upowszechnianie wiedzy
oraz umiejętności na rzecz obronności
państwa, ratownictwa i ochrony ludności,
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych;
podejmowanie działań na rzecz integracji
europejskiej, rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami oraz
działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje oraz podmioty realizujące
zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego.
2.Cała Polska
3. organizowanie oraz współudział w
organizacji zjazdów, konferencji,
sympozjów, spotkań, których celem jest
promowanie Miasta Torunia, regionu oraz
kraju ze szczególnym uwzględnieniem
jego walorów historycznych, kulturowych,
naukowych, turystycznych;
organizowanie zjazdów, spotkań
konferencji poświęconych tematyce
krótkofalarskiej i związanych z szeroko
pojętym krótkofalarstwem; w miarę
posiadanych możliwości wspieranie
organizacyjne, finansowe, logistyczne
klubów krótkofalarskich oraz oddziałów
terenowych PZK regionu oraz ich
statutowej działalności; wielokierunkowa
działalność promocyjna krótkofalarstwa
na terenie Torunia, regionu, kraju oraz
poza jego granicami wykorzystując do
tego m.in. pasma amatorskie;
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Toruń, ul. Okólna
20C/2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel- Pan
Mariusz Thomas

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
31.05.2016

Nie

-

-

-

-

