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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do
ewidencji

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

1.

2.

3.

Nowa Krabowa

29.06.2016
30.10.2020
29.12.2020

4.
1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Krabowej w Bydgoszczy.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

85–435 Bydgoszcz,
ul. Krabowa 6

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Adama
Ziemińskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
20.06.2016 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
23.10.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan Adam
Ziemiński
powołany
uchwałą
nr 2
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
23.10.2020r.

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Krabowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

Od dnia
23.10.2020 r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Adama
Ziemińskiego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

12.

Uwagi

13.
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.17.2016
Sygn. akt WSO–V.512.1.10.2020
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.1.2020
Dnia 29.12.2020 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2.

Stowarzyszenie
Sympatyków
Siatkówki

19.07.2016

1. Cel działania: Propagowanie idei sportu i krzewienie kultury fizycznej
wśród społeczności lokalnych, inicjowanie budowy obiektów sportowych
i współdziałanie w ich tworzeniu, szkolenie dzieci i młodzieży oraz
dorosłych w piłce siatkowej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizacja turniejów i imprez o charakterze
sportowym;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia, określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningów dla dzieci oraz osób
pełnoletnich;
3.4. inicjowanie budowy boisk do siatkówki plażowej oraz innych
obiektów sportowych;
3.5. wspieranie wszelkich działań mających na celu krzewienie kultury
fizycznej, a zwłaszcza rozwój siatkówki.

85–792 Bydgoszcz,
ul. Ewy Szelburg –
Zarembiny 19/33

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Grzegorza
Ceglarskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 2
z dnia
12.07.2016 r.

Nie

---------------------

-----------------

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.1.18.2016

3.

Budowa ulicy
Lipieniowej

27.09.2016
19.10.2017
27.11.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy infrastruktury drogowej przy ulicy Lipieniowej
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Lipieniowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–436 Bydgoszcz,
ul. Lipieniowa 6

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Jacka Kufla.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
24.09.2016 r.

Nie

Uchwała
nr 1/2017
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
15 października
2017 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan Jacek
Kufel

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.2.119.2016
Sygn. akt WSO–VI.512.1.35.2017
– zmiany danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.2.2017
Dnia 27.11.2017 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
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4.

Stowarzyszenie
na rzecz
przebudowy ulicy
Darłowskiej
w Bydgoszczy

12.10.2016
07.07.2017
11.08.2017

1. Cele działania: 1.1 Działanie na rzecz zrealizowania w ramach
inicjatywy lokalnej budowy drogi przy ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy;
1.2. wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, realizowanych
poprzez poprawę komunikacji drogowej przy ulicy Darłowskiej
w Bydgoszczy;
1.3. wspieranie działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa
publicznego, realizowanych poprzez budowę drogi przy ulicy Darłowskiej
w Bydgoszczy i wyznaczenia na jej odcinku Strefy Zamieszkania.

85–723 Bydgoszcz,
ul. Darłowska 8/42

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Piotra
Markowskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 6/2016
z dnia
09.10.2016 r.

Nie

2.Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

5.

Uśmiechnięte
Seniorki 60+

18.10.2016
09.03.2017
08.10.2021
18.11.2021

1. Cele działania: Działanie na rzecz:
1.1. utrzymania sprawności ruchowej organizmu;
1.2. poprawiania koordynacji ruchowej organizmu oraz samopoczucia
osób starszych;
1.3. hamowania procesów starzenia i uodpornienia organizmu przed
urazami;
1.4. prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
1.5. krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.6. właściwego sposobu odżywiania się osób starszych;
1.7. wspierania aktywności i integracji społecznej seniorów 60+.

85–731 Bydgoszcz,
ul. Swarzewska
39/1

21.11.2016
29.03.2017

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie rozwoju, aktywności, samodzielności
i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia osób z upośledzeniem
umysłowym;
1.2. wspieranie działalności terapeutycznej na rzecz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną;
1.3. działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji;
1.4. działanie na rzecz upowszechniania sportu, krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży;
1.5. promowanie wśród dzieci i młodzieży postawa społecznego
zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi oraz
aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią Mariannę
Krystynę Kubę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

85–232 Bydgoszcz,
ul. Jackowskiego
10/24

1.Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Aleksandra
Kotecka – Prezes;
1.2. Marzenna
Duczmal
– Wiceprezes;
1.3. Katarzyna
Trzebiatowska
– Wiceprezes.
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. dla ważności

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
12.10.2016 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
06.10.2021r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
02.03.2017 r.

Od dnia
06.10.2021r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Mariannę
Kubę

3. Środki działania: 3.1. Systematyczne prowadzenie gimnastyki
korekcyjnej dla osób starszych;
3.2. marsze z kijkami na świeżym powietrzu;
3.3. wspólne wyjazdy rekreacyjno – integracyjne;
3.4. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci,
młodzieży i osób starszych;
3.5. współpracę z poradniami dietetycznymi w zakresie ustalania
codziennej diety dla osób starszych;
3.6. organizowanie ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci,
Młodzieży
i Absolwentów
SOSW nr 3
Terapeutyczny
Krąg

Likwidator
– Pan Piotr
Markowski

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.2.121.2016
Sygn. akt WSO–VI.512.1.22.2017
– zmiany danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.1.2017
Dnia 11.08.2017 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

6.

Uchwała
nr 3/2017
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia 21
czerwca 2017 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia
i powołaniu
Likwidatora

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
17.11.2016 r.

Likwidator
– Pani
Marianna
Kuba
powołany
uchwałą
nr 2
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
06.10.2021r.

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.2.122.2016
Sygn. akt WSO–VI.512.1.12.2017
– 09.03.2017 – zmiany danych
w Ewidencji: nazwa, cele, środki
działania, zmiana Regulaminu
działalności
Sygn. akt WSO–V.512.1.27.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.8.2021
Dnia 18.11.2021 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nie

---------------------

-----------------

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.2.123.2016
Sygn. akt WSO–VI.512.1.14.2017
– 29.03.2017 – zmiany danych
w Ewidencji: adres siedziby i skład
Zarządu, tzn. zmiana na stanowisku
Prezesa
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie festiwali, wycieczek, przeglądów,
plenerów, warsztatów oraz innych form służących kultywowaniu polskiej
i europejskiej kultury;
3.2. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
z zakresu terapii;
3.3. organizowanie spotkań warsztatowych nauczycieli, terapeutów oraz
instruktorów w celu wymiany doświadczeń;
3.4. współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej
w zakresie realizacji zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia;
3.5. współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi
działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

7.

Ster na
Demokrację

29.11.2016
16.03.2018
02.12.2019

1. Cele działania: 1.1. Popularyzacja oraz ochrona ustanowionych
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej praw podstawowych
demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej, opartych na zasadach przyzwoitej legislacji,
a w szczególności:
a) zaufania obywateli do państwa, jego organów i stanowionego przez nie
prawa;
b) działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach
prawa;
c) trójpodziału władzy;
d) wolności prasy i innych środków społecznego przekazu;
e) nienaruszania i poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności
człowieka stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela;
f) wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji;
g) zabieganie o jawność działania władz publicznych;
1.2. rozwijanie i wspieranie idei państwa neutralnego światopoglądowo;
1.3. rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie
obywatelskich postaw i zachowań, zachęcanie do aktywności w życiu
społecznym, kulturalnym i politycznym;
1.4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej, narodowej
i obywatelskiej;
1.5. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
rozwój demokracji;
1.6. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami na całym świecie;
1.7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
1.9. działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1.10. działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
1.11. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom;
1.12. wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
1.13. promowanie idei tolerancji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom
dyskryminacji;
1.14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.15. podejmowanie inicjatyw służących ograniczeniu wykluczenia
społecznego, prawnego, ekonomicznego, medialnego i cyfrowego;
1.16. promocja i organizacja wolontariatu;
1.17. działalność charytatywna;
1.18. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
1.19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;

oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie;
2.2. dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów
85–323 Bydgoszcz;
ul. Stawowa 82

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1. 1. Dariusz
Durau – Prezes;
1.2.Katarzyna
Durlak
– Wiceprezes;
1.3.Bartosz
Wienzek
– Skarbnik;
1.4. Danuta
Matusik – Członek
Zarządu
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Do zaciągania
zobowiązań
majątkowych
w imieniu
Stowarzyszenia
wymagana jest
reprezentacja
łączna
dwóch członków
Zarządu.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis jednego
z członków
Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
21.11.2016 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2 z dnia
26.06.2019 r.

Nie

---------------------

-----------------

-----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.2.124.2016
Sygn. akt WSO–VI.512.1.12.2018
– 16.03.2018 – zmiana danych
w Ewidencji: skład Zarządu,
tzn. zmiana na stanowisku skarbnika
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.38.2019
– 02.12.2019 – zmiany danych
w Ewidencji: zmiana Regulaminu
działalności, zmiana składu Zarządu,
zmiana adresu siedziby.
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1.20. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
1.21. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
1.22. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
1.23. działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw
konsumentów;
1.24. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych;
3.2. współpracę w kraju i za granicą, z innymi organizacjami
pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i samorządowej,
osobami fizycznymi
i prawnymi oraz środowiskami naukowymi na rzecz realizacji celów
statutowych;
3.3. organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji protestacyjnych lub
wspierających;
3.4. organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów,
konkursów, prelekcji, wystaw oraz innych imprez, w tym kulturalnych,
służących realizacji celów statutowych i udział w takich imprezach;
3.5. składanie petycji, wniosków i skarg do organów władzy państwowej
oraz administracji publicznej w kraju i UE;
3.6. udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach
związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
3.7. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa
dotyczącego celów Stowarzyszenia między innymi poprzez inicjowanie
i współpracę przy organizowaniu obywatelskich projektów ustaw oraz
wypowiadanie się w sprawach projektów ustaw, które znajdują się
w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia;
3.8. organizację szkoleń oraz szkolenie członków Stowarzyszenia
i współpracowników;
3.9. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji
w zakresie celów Stowarzyszenia;
3.10. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej oraz
medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego
przekazu oraz masowego komunikowania;
3.11. inicjowanie i organizowanie oraz współorganizowanie imprez
o charakterze filantropijnym, służących pozyskaniu środków materialnych
na realizację celów statutowych;
3.12. prowadzenie działań związanych z organizowaniem, promowaniem
i wspieraniem wolontariatu;
3.13. organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego;
3.14. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach
służących realizacji celów statutowych;
3.15. współpracę z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi;
3.16. organizowanie pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji;
3.17. opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających
na aktualne problemy społeczne;
3.18. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez:
organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
3.19. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz
dzieci i młodzieży.
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8.

Love Bydgoszcz

12.01.2017

1. Cele działania: 1.1. Promocja miasta Bydgoszczy i regionu;
1.2. działalność kulturalna, edukacyjna i informacyjna;
1.3. integracja mieszkańców Bydgoszczy i regionu;
1.4. budowanie wśród mieszkańców miasta poczucia więzi z Bydgoszczą
i regionem;
1.5. pomoc osobom starszym, dzieciom i młodzieży, potrzebującym,
wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym;
1.6. rozwijanie idei wolontariatu i pomocniczości.

85–070 Bydgoszcz
ul. Focha 10/7
lok. 2

2. Teren działania: Województwo kujawsko – pomorskie.
3. Środki działania: 3.1. Organizację imprez i wydarzeń;
3.2. organizację szkoleń, warsztatów i kursów;
3.3. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz kościołami
i związkami wyznaniowymi, szkołami, władzami samorządowymi,
rządowymi, instytucjami kultury, klubami sportowymi, przychodniami,
szpitalami i prywatnymi przedsiębiorcami;
3.4. współpracę z organizatorami wydarzeń, eventów odbywających się
w Bydgoszczy poprzez płaszczyznę promocyjną, marketingową,
wolontariatu, współorganizację, a także elementy produkcji;
3.5. prowadzenie profili w mediach społecznościowych i stron www.
3.6. organizację konkursów i akcji charytatywnych;
3.7. organizację akcji marketingowych, promocyjnych;
3.8. realizację materiałów fotograficznych, filmowych oraz
poligraficznych;
3.9. tworzenie marek tj. Love Bydgoszcz, Kuchnia Bydgoska, Bydgoska
Strefa Klubowa za pomocą narzędzi social media, akcji promocyjnych;
3.10. promowanie miejsc rozrywki i kultury w mieście Bydgoszczy;
3.11. rozwijanie wolontariatu i realizacja działań wspierająca organizacje
pozarządowe oraz kościoły, związki wyznaniowe, szkoły, władze
samorządowe, rządowe, instytucje kultury, kluby sportowe,
przychodnie, szpitale i prywatnych przedsiębiorców;
3.12. promowanie miasta poprzez tabliczkę z logotypem Love Bydgoszcz,
z którą znane osoby z pogranicza różnych zawodów będące czy też
odwiedzające miasto Bydgoszcz zostaną sfotografowane.

9.

Obywatel Działa

17.01.2017

1. Cele działania: 1.1. Promowanie historii oraz tradycji miast, miejsc
i regionów;
1.2. kreowanie i wspieranie szeroko pojętych działań i postaw
obywatelskich;
1.3. promowanie walorów krajoznawczych miast i regionów;
1.4. działanie na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowego trybu
życia;
1.5. działanie na rzecz rozwoju kultury.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wydarzeń oraz akcji
informacyjnych promujących walory krajoznawcze, historyczne i
tradycje miast, miejsc i regionów, a także ochronę środowiska i
promocję zdrowego trybu życia;
3.2. organizowanie programów edukacyjnych, konkursów, plebiscytów
i eventów promujących szeroko rozumianą ochronę środowiska,
zdrowy tryb życia, postawy obywatelskie oraz historię i tradycje miast,
miejsc
i regionów;
3.3. działania wydawnicze, w tym tworzenie przewodników oraz
wydawnictw promujących walory krajoznawcze, historyczne i tradycje
miast, miejsc i regionów;
3.4. prowadzenie działalności PR w zakresie dotyczącym celów
Stowarzyszenia, w tym prowadzenie profili na portalach
społecznościowych typu facebook.com;
3.5. organizowanie zbiórek publicznych na realizację celów
Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie wystaw fotograficznych oraz wystaw archiwaliów
i pamiątek, mających na celu promocję historii i tradycji miast, miejsc
i regionów.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Prezes
– Bartosz Bieliński
1.2. Zastępca
Prezesa
– Krzysztof
Zgierski
1.3. Skarbnik
– Damian Danczyk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 02/17/0106
z dnia
05.01.2017 r.

Nie

--------------------

--------------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.2.125.2016

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło
Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 2
z dnia
12.01.2017 r.

Nie

--------------------

--------------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.1.2017

2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Reprezentowanie
stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
jest możliwe przez
każdego członka
Zarządu osobno.
2.2.
W kwestiach
majątkowych
stowarzyszenie
reprezentuje
dwóch członków
Zarządu
działających
łącznie.

85–047 Bydgoszcz
ul. Bolesława
Chrobrego 12/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Filipa
Arona Krauze
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10.

Wolne Wilki
– Słowiańska
Wataha

19.01.2017

1. Cele działania: 1.1. Integrowanie lokalnych środowisk surwiwalowych,
puszczańskich i buszkraftowych;
1.2. integrowanie ludzi kultywujących zwyczaje i propagujących kulturę
społeczeństwa przedchrześcijańskiego terenów obecnej Rzeczypospolitej
Polskiej;
1.3. kształtowanie postaw prokulturalnych wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych;
1.4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
1.5. podtrzymywanie i kultywowanie obrzędowości ludów dawnej Polski;
1.6. wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
1.7. wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego z wyraźnym naciskiem
na okres wczesnej Polski;
1.8. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa, poprawy
infrastruktury oraz rozwiązań korzystnych dla turystów i podróżników;
1.9. promowanie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia;
1.10. promowanie rękodzielnictwa polskiego.

85–632 Bydgoszcz,
ul. Świerkowa 6/9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Roberta
Dobrosa

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 01/17 z dnia
10.01.2017 r.

Nie

---------------------

-----------------------

-----------------

85–389 Bydgoszcz,
ul. Cytrusowa 12

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Tadeusza
Cichego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
18.01.2017 r.

Nie

---------------------

-----------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.2.2017

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności naukowej, polegającej
na gromadzeniu, przetwarzaniu i systematyzowaniu wiedzy
o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno – geograficznych,
historycznych i kulturowych;
3.2. prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej tematycznie do
turystów, surwiwalowców, buszkraftowców, miłośników kultury Słowian
i dostarczanie im w przystępny sposób wiedzy o działalności naukowej,
korzystając z wszystkich możliwych kanałów informacji;
3.3. prezentowanie efektów swojej działalności we wszystkich
dostępnych środkach przekazu, w tym również publikację i tworzenie
krótkich filmów, reportaży i wywiadów;
3.4. organizowanie lub współfinansowanie wyjazdów, których celem jest
zgromadzenie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności
statutowej;
3.5. organizowanie wypraw pieszych propagujących turystykę
i krajoznawstwo dla zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy
na ten temat;
3.6. wspieranie budowy infrastruktury przydatnej turystom,
podróżnikom i fanom kultury Słowian
3.7. inicjowanie działań mających na celu propagowanie turystyki
surwiwalowej;
3.8. współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz
organizacjami pozarządowymi na terenie kraju;
3.9. lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań dla turystyki
i krajoznawstwa.

11.

Budowa Ulicy
Cytrusowej

20.01.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym
harmonogramu i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.4.2017
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12.

Bydgoski Ruch
Miejski

20.01.2017
15.02.2018
05.03.2019
30.03.2021
06.06.2022

1. Cele działania: 1.1. Dążenie do jak najwyższej jakości przestrzeni
publicznej na terenie miasta Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem
infrastruktury odpowiadającej na potrzeby niechronionych uczestników
ruchu, m.in. pieszych, rowerzystów, osób z ograniczona mobilnością, osób
niepełnosprawnych, uczniów, pasażerów komunikacji publicznej;
1.2. promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu
zbiorowego, jako efektywnych i ekologicznych środków poruszania się
w przestrzeni miejskiej, w myśl zrównoważonego rozwoju miasta;
1.3. działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i promocji
zdrowego stylu życia;
1.4. działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni
publicznej miasta oraz minimalizowania liczby wypadków i kolizji
z udziałem niechronionych uczestników ruchu;
1.5. działanie na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych
w poruszaniu się po mieście;
1.6. działanie na rzecz priorytetowego traktowania infrastruktury dla
ruchu pieszego w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych na
terenie miasta;
1.7. wspieranie upowszechniania wiedzy nt. bezpiecznych rozwiązań
w ruchu drogowym chroniących pieszych.

85–005 Bydgoszcz,
ul. Gdańska 5
/skrytka 2

3. Środki działania: 3.1. Wnioskowanie do jednostek zarządzających
infrastrukturą miejską o poprawę jakości rozwiązań dla ruchu pieszego
i rowerowego;
3.2. występowanie do władz miasta Bydgoszczy oraz jednostek policji
i straży miejskiej w obronie prawa do bezpiecznej, sprawnej
i komfortowej komunikacji miejskiej;
3.3. współpracę z władzami miasta Bydgoszczy w zakresie stosowania
bezpiecznych rozwiązań dla niechronionych uczestników ruchu,
wykorzystywanych w innych miastach w kraju i na świecie;
3.4. współpracę z komórkami organizacyjnymi urzędu miasta
i jednostkami podległymi w procesie projektowania infrastruktury na
terenie miasta Bydgoszczy;
3.5. organizację działań dla mieszkańców Bydgoszczy, mających na celu
promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego;
3.6. współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
działającymi na terenie Bydgoszczy, zajmującymi się działalności na rzecz
zrównoważonego transportu i zrównoważonego rozwoju miasta oraz
promocji ruchu pieszego i rowerowego;
3.7. lobbowanie na rzecz zmian w prawie lokalnym i krajowym,
wprowadzających rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu
pieszego;
3.8. motywowanie mieszkańców do wypowiadania się na temat potrzeb
i problemów pieszych w swoim najbliższym otoczeniu, upowszechniając
rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Kujawsko
– Pomorskie
Stowarzyszenie
Poszukiwawcze
Syderyt

25.01.2017
22.12.2020
16.02.2021

1. Cel działania: Popularyzacja i poszerzanie wiedzy o meteorytach.
2. Teren działania: Teren Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1. Wymiana informacji związanych z meteorytami;
3.2. organizowanie spotkań;
3.3. prowadzenie badań poszukiwawczych.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

85–793 Bydgoszcz,
ul. Braci
Bażańskich 5/8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Pawła
Tomaszewskiego
Od dnia
14.12.2020 r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Pawła
Tomaszewskiego

Regulamin
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
18.01.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.5.2017
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.6.2018
15.02.2018 – zmiany danych
w Ewidencji: cele, zmiana
Regulaminu działalności, zmiana
organu reprezentacji tj. zmiana
Przedstawiciela na Zarząd
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.9.2019
05.03.2019 – zmiany danych
w Ewidencji: zmiana Regulaminu
działalności, zmiana składu Zarządu

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2018
z dnia
08.02.2018 r.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie.
2.2.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis
Przewodniczącego
lub jednego
z dwóch
Zastępców
Przewodniczącego

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

13.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Paweł Górny
– Przewodniczący
Stowarzyszenia
1.2. Paweł
Piątkowski
– Zastępca
Przewodniczącego
Stowarzyszenia
1.3. Marzena
Błaszczyk
– Zastępca
Przewodniczącego
Stowarzyszenia

Sygn. akt. WSO–V.512.1.10.2021
30.03.2021 – zmiany danych
w Ewidencji: adres siedziby
Sygn. akt. WSO–V.512.1.14.2022
06.06.2022 – zmiany danych
w Ewidencji: nazwa Stowarzyszenia,
Regulamin działalności

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 3/2019
z dnia
14.01.2019 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą z dnia
26.05.2022r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
18.01.2017 r.

Nie

Uchwała nr
4/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
14.12.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator – Pan
Paweł
Tomaszewski
powołany uchwałą
nr 3/2020
Walnego Zebrania
Członków
z dnia
14.12.2020 r.

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.6.2017
Sygn. akt WSO–V.512.1.13.2020
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.1.2021
Dnia 16.02.2021 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
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14.

Otwarta Grupa
„Swoje Tutaj”

30.01.2017

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta
Bydgoszczy i okolic oraz innych ośrodków miejskich na terenie Polski,
w tym w szczególności działanie na rzecz ładu przestrzennego, estetyki
przestrzeni publicznych, rewitalizacji trenów zurbanizowanych,
zagospodarowania nieużytków na terenach miast, zrównoważonego
transportu i ochrony środowiska;
1.2. rozpoznawanie i proponowanie rozwiązywania problemów lokalnych
społeczności oraz środowisk we współpracy z władzami lokalnymi;
1.3. działanie na rzecz budowania i poprawy relacji pomiędzy członkami
lokalnych społeczności;
1.4. budowanie aktywnego zaangażowania biznesu w proces tworzenia
przestrzeni miejskiej oraz wspierania lokalnych społeczności;
1.5. kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych
i środowisk społecznych;
1.6. budowanie poparcia i zaufania społecznego dla działań
nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców;
1.7. pobudzanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami
obywatelskimi, kulturalnymi, oświatowymi i akademickimi oraz
praktykami na rzecz umacniania lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, rozwoju edukacji, a także
rozbudowy i modernizacji przestrzeni publicznej;
1.8. wspieranie władz lokalnych w procesie promocji miast i regionów;
1.9. wspieranie działań propagujących rewitalizację miast, demokrację
lokalną, integrację społeczności lokalnych;
1.10. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnych środowisk
i inicjatyw artystycznych oraz bezpośrednie i pośrednie wsparcie
artystów;
1.11. kształtowanie poczucia tożsamości oraz budowanie lokalnego
patriotyzmu w oparciu o specyfikę, historię i szczególne walory miejsca
zamieszkania.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizację warsztatów oraz szkoleń mających na
celu poszerzenie wiedzy oraz świadomości dotyczącej funkcjonowania
przestrzeni miejskiej, dobrych praktyk w tworzeniu przestrzeni, dobrych
praktyk organizacyjnych, działalności społecznej oraz artystycznej;
3.2. organizację akcji informacyjnych i edukacyjnych wspierających
procesy konsultacji społecznych oraz opiniowania projektów wyłożonych
do informacji publicznej przez władze lokalne;
3.3. prowadzenie konsultacji w celu zebrania informacji dotyczących
potrzeb i opinii mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych
zorganizowanych grup społecznych;
3.4. tworzenie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych
dotyczących miast i regionów, działań stowarzyszenia oraz wspieranych
przez stowarzyszenie inicjatyw w celu ich upowszechniania;
3.5. aktywne wspieranie władz lokalnych w charakterze doradczym oraz
opiniującym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia władz miasta
Bydgoszczy;
3.6. organizację konkursów, wystaw, występów oraz wydarzeń
kulturalnych;
3.7. promocję oraz materialne i niematerialne wsparcie działań lokalnych
artystów, rzemieślników i pasjonatów;
3.8. organizację konferencji, prowadzenie wywiadów i publikację ich
zapisu w charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym;
3.9. uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miast i metropolii,
a także aktywny udział w tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych
i środowiskowych problemów;
3.10. koordynację wspólnych działań biznesu, instytucji kultury, uczelni
oraz instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz władz
lokalnych zamierzających do poprawy funkcjonowania przestrzeni miast
i terenów zurbanizowanych oraz promocji regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–870 Bydgoszcz,
ul. Ogrody 15

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Prezes
– Przemysław
Majkowski
1.2. Członek
Zarządu
– Jarosław
Kubisztal
1.3. Członek
Zarządu
– Sławomir
Krajewski
2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie;
2.2.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego
z dwóch
pozostałych
członków Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
14.10.2016 r.

Nie

---------------------

------------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.7.2017
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15.

Budowa Ulicy
Osiedle
Rzemieślnicze

22.02.2017
06.09.2018
15.10.2018

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Osiedle Rzemieślnicze w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–758 Bydgoszcz,
ul. Przemysłowa
14A

3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Osiedle Rzemieślnicze
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

16.

Nasza Paprocia

24.02.2017
19.10.2018
27.11.2018

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Paprociej na odcinku pomiędzy ulicą Jeżynową
i Szczytową w Bydgoszczy.

85–361 Bydgoszcz,
ul. Paprocia 3

3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Paprociej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

Budowa ulicy
Krzywej

24.02.2017
18.05.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy drogi przy ulicy Krzywej oraz Podnóże w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Krzywej i Podnóże
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr
1/2017
z dnia
14.02.2017 r.

Nie

Uchwała nr
6/2018
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
11 sierpnia
2018 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan Grzegorz
Jazłowski

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.8.2017
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.51.2018
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.4.1.2018
Dnia 15.10.2018 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

17.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Grzegorza
Jazłowskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią Marlenę
Graczyk.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
20.02.2017 r.

Nie

Uchwała nr
1/2018
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
15.10.2018 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Od dnia
15.10.2018 r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Marlenę
Graczyk.
85–363 Bydgoszcz,
ul. Krzywa 16

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią Barbarę
Wiencek.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
18.02.2017 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Nadzwyczajne
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 3/2017
z dnia
15.05.2017 r.

Nie

----------------------

Likwidator
– Pani Marlena
Graczyk
powołana
uchwałą
nr 2/2018
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
15.10.2018 r.

-----------------

---------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.9.2017
Sygn. akt WSO–VI.512.1.56.2018
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.4.2.2018
Dnia 27.11.2018 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.10.2017
Sygn. akt WSO–VI.512.1.17.2017
– 18.05.2017 – zmiany danych
w Ewidencji: cele, środki działania,
zmiana Regulaminu działalności
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18.

Budowa ulicy
Wycieczkowej

28.02.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Wycieczkowej w Bydgoszczy.

85–469 Bydgoszcz,
ul. Opławiec 221a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Bogdana
Dzakanowskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
27.02.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.11.2017

85–801 Bydgoszcz,
ul. Łukasiewicza
7/13

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Jerzego
Pangowskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
09.03.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.13.2017

86–010 Koronowo
ul. Aleje
Wolności 1

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1.Kazimierz
Prekop – Prezes
Zarządu
1.2. Tomasz
Skotnicki
– Sekretarz
Zarządu
1.3. Dariusz
Kowalski
– Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
08.04.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.15.2017.

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Wycieczkowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

19.

20.

Stowarzyszenie
na budowę
ul. Wydmy
i ul. Nieszawskiej

14.03.2017

NOWA KUJAWIA

12.04.2017
25.07.2017
1)
31.07.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulic Wydmy i Nieszawskiej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulic Wydmy i Nieszawskiej
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

2)
3)

1. Cele działania: Działanie na rzecz:
1.1. zwiększania kultury muzycznej wśród społeczeństwa;
1.2. wzrostu umuzykalnienia dzieci i młodzieży;
1.3. zwiększania wiedzy na temat polskiej twórczości muzycznej;
1.4. osiągania wysokiego poziomu wiedzy o tradycjach i działalności
orkiestr dętych;
1.5. zmniejszania wykluczenia muzycznego mieszkańców wsi i małych
miast.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Koronowa.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie imprez, koncertów, przeglądów
i konkursów oraz aktywne w nich uczestniczenie;
3.2. organizowanie oprawy muzycznej imprez i uroczystości;
3.3. współpracę z organizacjami o podobnych celach, jak również
z władzami, instytucjami i innymi podmiotami zainteresowanymi
profilem działalności Stowarzyszenia;
3.4. prezentowanie własnych kompozycji i aranżacji muzycznych
członków Stowarzyszenia;
3.5. dokonywanie zakupów nowych instrumentów muzycznych dla dzieci
i młodzieży;
3.6. pozyskiwanie nowych adeptów muzyki oraz doskonalenie ich
umiejętności.

2. Sposób
reprezentacji:
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych oraz
w sprawach
niemajątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Nadzwyczajne
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 6/2017
z dnia
17.07.2017 r.

Sygn. akt WSO–VI.512.1.24.2017
– 25.05.2017 r. – zmiany danych
w Ewidencji: adres siedziby, zmiana
Regulaminu działalności
Od dnia 25.07.2017 r. nadzór nad
działalnością Stowarzyszenia należy
do Starosty Bydgoskiego

Dnia 31 lipca 2017 r.
Stowarzyszenie zostało wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z powodu
wpisania go, dnia 31 lipca 2017 r.
do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Starostę
Bydgoskiego pod nr 5 (z powodu
zmiany siedziby na Koronowo,
Aleje Wolności 1)
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21.

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE
NOWA SCENA
W BYDGOSZCZY

24.04.2017

1. Cele działania: 1.1. Wzbogacanie oferty kulturalnej miasta Bydgoszczy
i województwa kujawsko – pomorskiego;
1.2. wspieranie promocji miasta Bydgoszczy;
1.3. promowanie artystów działających na terenie miasta Bydgoszczy;
1.4. popularyzowanie kultury wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy
i województwa kujawsko – pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci, młodzieży i seniorów;
1.5. wspieranie edukacji artystycznej mieszkańców miasta Bydgoszczy
i Regionu, w tym dzieci, młodzieży i seniorów;
1.6. wspieranie działań na rzecz realizacji produkcji teatralnych, muzycznych
i filmowych.

85–081 Bydgoszcz,
ul. 20 Stycznia
1920 roku 16/3

3. Środki działania: 3.1. Inicjowanie przedsięwzięć podejmowanych przez
placówki prowadzące działalność oświatową i kulturalną;
3.2. prowadzenie programów kulturalnych i oświatowych;
3.3. organizowanie warsztatów i konferencji w zakresie działalności
artystycznej;
3.4. organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji, konkursów,
festiwali i przeglądów artystycznych o zakresie lokalnym, ogólnokrajowym
i międzynarodowym;
3.5. tworzenie kół zainteresowań, grup teatralnych, kabaretowych
i zespołów muzycznych;
3.6. współpracę ze studentami i absolwentami Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
Pracownia

29.05.2017
02.10.2018

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, w szczególności w zakresie edukacji technicznej,
wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł
energii;
1.2. działanie na rzecz rozwijania idei ekonomii współpracy i współdzielenia;
1.3. wspieranie kształcenia twórczych i kompetentnych kadr technicznych,
wychodzącego naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłu;
1.4. wspieranie nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie techniki,
edukacji, zarządzania, recyklingu i odnawialnych źródeł energii;
1.5. propagowanie zrównoważonego rozwoju i wyrównywania dysproporcji
edukacyjnych na terenach wiejskich, w małych miasteczkach i dużych
aglomeracjach;
1.6. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji
w ich osiągnięciach edukacyjnych;
1.7. działanie na rzecz podnoszenia jakości procesu kształcenia;
1.8. działanie na rzecz aktywizowania osób niepełnosprawnych;
1.9. wspomaganie regionalnego rozwoju gospodarczego, szczególnie
w obszarze nowoczesnych technologii i rzemiosła;
1.10. kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, wzajemnego
szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz
dobra wspólnego;
1.11. wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu
psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu;
1.12. promowanie i wspieranie aktywności artystycznej i rzemieślniczej
dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
1.13. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym;
1.14. działanie na rzecz upowszechniania idei, opartej na wiedzy
społeczeństwa informacyjnego i informatycznego, korzystającego
z osiągnięć technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, elektroniki
i szeroko rozumianej branży ICT;
1.15. działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami oraz integracji europejskiej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
29.03.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.16.2017

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
16.05.2017 r.

Nie

Uchwała 6/2018
Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
z dnia 20 kwietnia
2018 r.
o przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego
w stowarzyszenie
rejestrowane.

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.18.2017

2. Sposób
reprezentacji:
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych oraz
w sprawach
niemajątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie.

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

22.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Judyta Wenda
– Prezes Zarządu
1.2. Anna Grzelak
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Przemysław
Smoczyński
– Członek Zarządu

85–347 Bydgoszcz,
ul. Nakielska
117/7a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Konrada
Kamińskiego.

Data dokonania
wpisu do KRS
– 11 września
2018 r.
Nr KRS – 747628
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie oraz finansowanie laboratoriów
i warsztatów naukowo – edukacyjnych;
3.2. budowanie przestrzeni twórczych;
3.3. organizowanie i wspieranie organizowania warsztatów, kursów,
szkoleń, seminariów, zajęć manualnych, pokazów, wystaw, targów oraz
wernisaży prac twórców jako form aktywizacji społeczno – zawodowej;
3.4.prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.5. prowadzenie działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska uczniów i studentów;
3.6. wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne oraz aktywnych
metod nauczania;
3.7. tworzenie programów edukacyjnych;
3.8. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie promowania
i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie i rzemieślniczo;
3.9. udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania
edukacji w zakresie: techniki, technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł
energii;
3.10. prowadzenie i finansowanie badań w zakresie edukacji technicznej,
wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł
energii;
3.11. tworzenie ośrodków kształcenia pozaszkolnego, ustawicznego
i zawodowego;
3.12. tworzenie klubów zainteresowań i grup hobbystycznych;
3.13. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów
naukowych;
3.14. organizowanie i finansowanie konkursów związanych z promocją nauk
przyrodniczo – matematycznych i technicznych;
3.15. przyznawanie stypendiów i pokrywanie kosztów studiów, szkoleń oraz
udziału w imprezach promujących nauki techniczne i nowoczesne
technologie, recykling i odnawialne źródła energii;
3.16. przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie promocji kultury, wiedzy technicznej i ochrony środowiska;
3.17. dotowanie publikacji książek, skryptów, artykułów, broszur,
informatorów i innych opracowań związanych z celami statutowymi
Stowarzyszenia;
3.18. organizowanie staży studenckich we współpracy z zakładami
przemysłowymi;
3.19. współpracę z samorządem lokalnym, środowiskiem naukowym
i przemysłowym, a także fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.20. rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.21. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.22. organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia (dotyczy również zbiórek internetowych).

23.

BUDOWA ULICY
RUCZAJ

01.06.2017
17.04.2019
11.06.2019

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Ruczaj w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Ruczaj w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–147 Bydgoszcz,
ul. Ruczaj 4a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Roberta
Włochala.
Od dnia
29.03.2019 r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Roberta
Włochala

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
29.05.2017 r.

Nie

Uchwała nr
1/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
29.03.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator – Pan
Robert Włochal
powołany uchwałą
nr 2/2019
Walnego Zebrania
Członków
z dnia
29.03.2019 r.

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.19.2017
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.14.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.3.2019
Dnia 11.06.2019 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Strona 13 z 71

24.

Budowa ulicy
Janowieckiej
w Bydgoszczy

07.06.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Janowieckiej w Bydgoszczy.

85–376 Bydgoszcz,
ul. Janowiecka 42

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Dariusza
Radzimskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
04.06.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.20.2017

85–436 Bydgoszcz,
ul. Ciernikowa 22

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Artura
Adamczaka.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
03.07.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.21.2017

85–354 Bydgoszcz,
ul. Pasieczna 18

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Michała
Kosińskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
16.07.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.23.2017

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Janowieckiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

25.

Budowa ulicy
Ciernikowej

05.07.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Ciernikowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Ciernikowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

26.

ŁAPKA

20.07.2017

1. Cele działania:
1.1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.2. popularyzowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców miasta
Bydgoszczy;
1.3. promowanie idei uprawiania sportu;
1.4. wzbogacanie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta Bydgoszczy;
1.5. wspieranie rozwoju edukacji;
1.6. wspieranie inicjatyw charytatywnych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania:
3.1. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych;
3.2. organizowanie imprez rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych;
3.3. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących organizowanych
imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych;
3.4. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie;
3.5. organizowanie zbiórek publicznych;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami
i instytucjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
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27.

Aktywni w trosce
o III wiek

28.07.2017

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku
emerytalnym;
1.2. promowanie aktywności i integracji społecznej wśród seniorów;
1.3. upowszechnianie wiedzy o prawach seniorów;
1.4. promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia seniorów;
1.5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.6. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.7. wspieranie aktywizacji osób wymagających wsparcia, osób
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.8 działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej;
1.9. działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego
dzieci i młodzieży;
1.10. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
1.11. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr
i dziedzictwa narodowego;
1.12. promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
1.13. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich
oraz działań wspomagających rozwój demokracji;
1.14. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
1.15. wspieranie i popularyzowanie wolontariatu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie odczytów, spotkań i wykładów dla
seniorów;
3.2. organizowanie szkoleń, spotkań oraz imprez integracyjnych dla dzieci,
młodzieży i osób w wieku senioralnym, w tym promujących zdrowy styl życia
i zwiększających świadomość praw obywatelskich;
3.3. prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu korzystania z osiągnięć
współczesnej techniki, w tym informatycznej;
3.4. organizowanie spotkań integracyjnych wspomagających rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych;
3.5. organizowanie konferencji i szkoleń w zakresie działalności edukacyjnej
i oświatowej;
3.6. organizowanie imprez sportowych dla dzieci0, młodzieży i seniorów;
3.7. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci,
młodzieży i osób starszych;
3.8. organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym dla osób wymagających
wsparcia, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz dla ogółu społeczeństwa;
3.9. organizowanie spotkań i odczytów z zakresu ekologii, ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
3.10. organizowanie i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(porady psychologa, prawnika, lekarza);
3.11. organizowanie i udzielanie porad prawnych z zakresu ochrony praw
konsumentów;
3.12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.13. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.14. formułowanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących stanowienia
i stosowania prawa;
3.15. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

85–235 Bydgoszcz,
ul. Śląska 10/14

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią Elżbietę
Rusielewicz.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
26.07.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.25.2017

28.

Bydgoskie Forum
Obywatelskie

04.08.2017

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
i rozbudzanie aktywności obywatelskiej;
1.2. działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu
publicznym;
1.3. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich;
1.4. wspieranie rozwoju demokracji, w tym demokracji lokalnej;
1.5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz upowszechnianie postaw
proeuropejskich wśród społeczeństwa;
1.6. wspieranie aktywizacji i integracji środowiska bydgoskiego;
1.7. wspieranie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;
1.8. upowszechnianie idei i postaw proekologicznych;
1.9. propagowanie kultury dyskusji;
1.10. krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt;
1.11. wspieranie rozwoju edukacji, kultury i nauki.

85–323 Bydgoszcz,
ul. Stawowa 49/16

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią Agatę
Irenę Szczygielską
– Jakubowską.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/17 z dnia
31.07.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.26.2017
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2. Teren działania: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie paneli dyskusyjnych w ramach
Wolnych Sesji Obywatelskich, umożliwiających wymianę opinii
pracowników naukowych, aktywistów, artystów, specjalistów z różnych
dziedzin i osób, które zechcą wziąć udział w debacie na wskazany temat;
3.2. organizowanie spotkań, wykładów, seminariów, konferencji i sesji
popularnonaukowych;
3.3. prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń;
3.4. organizowanie pokojowych demonstracji oraz eventów, związanych
z celami Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie wystaw i wernisaży;
3.6. podejmowanie, wspieranie i popularyzowanie inicjatyw mających na
celu poprawę stanu środowiska;
3.7. prowadzenie działalności wydawniczej, związanej z celami
Stowarzyszenia;
3.8. publikowanie i kolportowanie ulotek oraz plakatów;
3.9. prowadzenie strony internetowej propagującej cele i działalność
Stowarzyszenia;
3.10. organizowanie i promowanie wolontariatu;
3.11. współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.12. współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
3.13. współdziałanie z władzami samorządowymi w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia.

29.

Ulica Syrokomli

07.08.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy drogi na ulicy Władysława Syrokomli.

85–344 Bydgoszcz,
ul. Syrokomli 7a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Konrada
Przesmyckiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/17 z dnia
10.06.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

--------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.29.2017

85–861 Bydgoszcz,
ul. Glinki 125/10

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Paweł Rehlis
– Prezes Zarządu
1.2. Wojciech
Mariusz
Pulikowski
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Dominika
Joanna Kocińska
– Wiceprezes
– Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
27.07.2017 r.

Nie

---------------------

------------------------

--------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.27.2017

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ul. Władysława Syrokomli
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia, określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

30.

Stowarzyszenie
Pamięci Miejsc
Historycznych

07.08.2017

1. Cel działania: Upamiętnianie miejsc historycznych regionu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Zwiedzanie miejsc historycznych;
3.2. dokumentowanie miejsc historycznych, w szczególności miejsc:
znikających z obecnego otoczenia, przeznaczonych do wyburzenia czy
innych metod eliminacji ich istnienia;
3.3. publikowanie dokumentacji fotograficznej ku pamięci ginących miejsc,
za wyjątkiem miejsc objętych klauzulą tajności lub innym protokołem
zakazującym ich publikację;
3.4. organizowanie wycieczek/wystaw mających na celu wspomnienie
miejsc lub wydarzeń historycznych.
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2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie.
2.2.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych
w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub jednego
z dwóch
Wiceprezesów.

31.

CONNECT

22.08.2017
10.12.2019
24.02.2020
18.03.2022
27.04.2022

1. Cele działania: 1.1. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich byłych
pracowników służb łączności;
1.2. integracja byłych pracowników służb łączności poprzez różnego typu
działania i inicjatywy;
1.3. przekazywanie i żywe utrzymywanie tradycji, obyczajów i wartości
służb łączności;
1.4. wspieranie emerytów, rencistów i ich rodzin będących w ciężkiej
sytuacji życiowej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1. Uczestnictwo w życiu społecznym, wyrażanie
poglądów na tematy społeczne, w szczególności mające wpływ na poziom
egzystencji członków Stowarzyszenia i byłych pracowników służb
łączności;
3.2. organizowanie spotkań i imprez;
3.3. składanie skarg, wniosków, petycji i listów otwartych do organów
państwowych i samorządowych, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym, w tym naruszania praw mających wpływ na poziom egzystencji
członków Stowarzyszenia i byłych pracowników służb łączności;
3.4. udział w szeroko rozumianych pracach legislacyjnych poprzez
zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii w żywotnych sprawach emerytów
i rencistów służb łączności i ich rodzin;
3.5. współpraca z pokrewnymi instytucjami i organizacjami.

85–868 Bydgoszcz,
ul. Adama Grzymały
– Siedleckiego 33/69

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Jerzy
Lachmajer
– Prezes Zarządu;
1.2. Waldemar
Mikołajczak
– Wiceprezes;
1.3. Andrzej
Suchowski
– Sekretarz;
1.4. Andrzej
Ostrowski
– Członek Zarządu
2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Oświadczenie
woli w sprawach
majątkowych
składane
w imieniu
Stowarzyszenia
wymaga
podpisów dwóch
Członków Zarządu
działających
łącznie.
2.2.
Oświadczenie
woli w sprawach
niemajątkowych
składane
w imieniu
Stowarzyszenia
wymaga podpisu
Prezesa lub
Wiceprezesa

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4A/2017
z dnia
19.08.2017 r.
Zmianę
Regulaminu
Działalności
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
3/2020 z dnia
18.02.2020

Nie

Uchwała nr
1/2022
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
16.03.2022 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator – Pan
Jerzy Lachmajer
– powołany
uchwałą
nr 2/2022 Walnego
Zebrania Członków
z dnia
16.03.2022 r.
i reprezentujący od
tego dnia
stowarzyszenie

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.30.2017
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.40.2019
– 10.12.2019r. – zmiana danych
w Ewidencji: skład Zarządu.
Sygn. akt WSO–VI.512.2.6.2020
– 24.02.2020 r. – zmiana danych
w Ewidencji: Regulamin
Działalności.
Sygn. akt WSO–V.512.1.10.2022
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.2.6.2022
Dnia 27.04.2022 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
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32.

Luvadance
Cheerleaders
Bydgoszcz

18.09.2017
24.10.2019
20.01.2022
25.02.2022

1. Cele działania: 1.1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji;
1.2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
1.3. promowanie idei uprawiania sportu w dziedzinie tańca i cheerleadingu
1.4. promowanie tańca oraz cheerleadingu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych;
1.5. promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
1.6. propagowanie tanecznych oraz akrobatycznych form aktywności
ruchowej, dostosowanych do wieku i stopnia sprawności fizycznej;
1.7. organizowanie aktywnego wypoczynku;
1.8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci
i młodzieży.

85–087 Bydgoszcz,
ul. Gajowa 82/47

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Panią Patrycję
Kozłowską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Od dnia 31.12.2021r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Patrycję
Kozłowską

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

Stowarzyszenie
Klub „Marzenie”
50+

19.09.2017
28.03.2018
14.05.2019
27.12.2021

1. Cele działania: 1.1. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia osób
w wieku 50+;
1.2. działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej;
1.3. działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+;
1.4.działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.5. propagowanie aktywności fizycznej osób w wieku 50+;
1.6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.7 .działanie na rzecz zaspakajania potrzeb kulturalnych osób w wieku 50+;
1.8. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie miejsca spotkań dla osób w wieku 50+
w Starym Fordonie w formie klubu stacjonarnego;
3.2. prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących inicjatyw lokalnych
wśród mieszkańców Starego Fordonu i Bydgoszczy;
3.3. organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym
i sportowo – rekreacyjnym dla osób w wieku 50+;
3.4. organizowanie spotkań integracyjnych wspomagających rozwój
środowiska osób w wieku 50+;
3.5. rozwijanie więzi międzypokoleniowych wśród mieszkańców Starego
Fordonu poprzez organizowanie:
a) spotkań towarzyskich i okolicznościowych;
b) konferencji, kursów i warsztatów tematycznych oraz prelekcji i spotkań
autorskich;
c) konkursów, gier i imprez sportowych;
d) wyjść do kina, teatru oraz na koncerty;
e) wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
f) zajęć pobudzających sprawność ruchową;
g) imprez dla mieszkańców dzielnicy Stary Fordon i miasta Bydgoszczy.
3.6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.7. zabieganie o poparcie celów statutowych Stowarzyszenia określonych
w § 7 Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców dzielnicy Stary
Fordon.

85–790 Bydgoszcz,
ul. Fordońska
442/14

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Maria Gałęska
– Prezes
1.2. Bernadetta Bułka
– Zdrojewska
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa
Zarządu.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
31.01.2021 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2019
z dnia
16.10.2019 r.

3. Środki działania: 3.1. Tworzenie oraz prezentację produkcji tanecznych
w wielu technikach i stylach tanecznych, podczas wydarzeń o charakterze
sportowym i kulturalnym;
3.2. organizowanie i współorganizowanie lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych zawodów sportowych, tanecznych i akrobatycznych
oraz aktywne w nich uczestniczenie członków Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, tanecznych
i akrobatycznych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia ich rozwoju;
3.4. organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji
popularyzujących sport;
3.5. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów
oraz obozów sportowych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia poprzez sport i taniec;
3.6. organizowanie współzawodnictwa sportowego;
3.7. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia.

33.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
08.09.2017 r.

Od dnia
25.04.2019 r.
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1 z dnia
08.09.2017 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4
z dnia
25.04.2019 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 3
z dnia
20.12.2021 r.

Likwidator –
Pani Patrycja
Kozłowska
– powołany
uchwałą
nr 2
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
31.12.2021r.

------------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.31.2017
Sygn. akt WSO–VI.512.1.34.2019
– 24.10.2019 zmiana danych
w Ewidencji: Organ reprezentacji
(z Zarządu na Przedstawiciela),
sposób reprezentowania
Stowarzyszenia, Regulamin
działalności, adres siedziby.
Sygn. akt WSO–V.512.1.5.2022
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora
Sygn. akt WSO–V.512.2.3.2022
Dnia 25.02.2022 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nie

---------------------

-----------------

------------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.32.2017
Sygn. akt WSO–VI.512.1.15.2018
– 28.03.2018 zmiana danych
w Ewidencji: adres siedziby
Sygn. akt WSO–VI.512.1.17.2019
– 14.05.2019 zmiana danych
w Ewidencji: Regulamin
działalności, Organ reprezentacji,
sposób reprezentowania
Stowarzyszenia.
Wykreślenie składu Organu
kontroli wewnętrznej.
Sygn. akt WSO–V.512.1.32.2021
– 27.12.2021 zmiana danych
w Ewidencji: nazwa, Regulamin
działalności, sposób
reprezentowania Stowarzyszenia
przez Zarząd, adres siedziby,
skład Zarządu .
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2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa.

34.

35.

KWIDZYŃSKA

Stowarzyszenie
na rzecz
przebudowy
ul. Wieluńskiej
w Bydgoszczy

03.10.2017
15.11.2018
01.12.2021
11.01.2022

17.10.2017

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy drogi utwardzonej przy ulic Kwidzyńskiej i Sztumskiej
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Kwidzyńskiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–383 Bydgoszcz,
ul. Kwidzyńska 8

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy drogi przy ulicy Sztumskiej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Wieluńskiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–689 Bydgoszcz,
ul. Wieluńska 8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Gracjana
Topczewskiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Od dnia 15.11.2021r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Gracjana
Topczewskiego

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Henryka
Krause.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
01.10.2017 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
15.11.2021r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Zmianę
Regulaminu
przyjęło
Walne Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/11/2018
z dnia
08.11.2018 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2017
z dnia
11.10.2017 r.

Likwidator
– Pan
Gracjan
Topczewski
powołany
uchwałą
nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
15.11.2021r.

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.33.2017
Sygn. akt WSO–VI.512.1.58.2018
– 15.11.2018 zmiana danych
w Ewidencji: cel, Regulamin
działalności, Organ reprezentacji,
sposób reprezentowania
Stowarzyszenia.
Sygn. akt WSO–V.512.1.30.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.2.1.2022
Dnia 11.01.2022 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nie

---------------------

-----------------

-----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.34.2017
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36.

SZTUMSKA

22.11.2017
09.01.2019
15.02.2019

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Sztumskiej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–383
Bydgoszcz, ul.
Sztumska 11

3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Sztumskiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Janusz Chart
– Prezes Zarządu
1.2. Roman
Robaszewski –
Wiceprezes Zarządu
1.3. Tadeusz
Zielenkiewicz –
Wiceprezes Zarządu
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
16.11.2017 r.

Nie

Uchwała nr
1/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
7.01.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan Janusz
Chart
powołany
uchwałą
nr 2/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
7.01.2019 r.

----------------

Sygn. akt WSO–VI.512.1.2.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.2.2019
Dnia 15.02.2019 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone z
Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy

Od dnia 7.01.2019 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora –
Pana Janusza Charta.

37.

MUSZKIET

30.11.2017

1. Cele działania: 1.1 Działanie na rzecz stworzenia forum współpracy
środowisk kolekcjonerów broni, rekonstruktorów historycznych oraz
posiadaczy i miłośników broni;
1.2. promowanie pozytywnego wizerunku kolekcjonerów, miłośników
i posiadaczy broni oraz rekonstruktorów historycznych;
1.3. popularyzowanie wiedzy na temat broni, militariów, tradycji
strzelectwa, a także działalności kolekcjonerskiej i rekonstruktorskiej;
1.4. upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni,
amunicji oraz militariów;
1.5. krzewienie idei patriotycznych;
1.6. promowanie postaw odpowiedzialnego społeczeństwa
obywatelskiego;
1.7. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.8. wspieranie aktywizacji członków Stowarzyszenia w zakresie
działalności kulturalnej i rekreacyjnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji,
pokazów, wystaw, szkoleń oraz imprez o charakterze kolekcjonerskim
i rekonstruktorskim;
3.2. tworzenie warunków umożliwiających udział członków
Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach
promujących kolekcjonerstwo broni i militariów;
3.3. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia w zakresie określonym w Regulaminie;
3.4. współpracę i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków
Stowarzyszenia w kolekcjonowaniu broni i amunicji oraz przechowywaniu
i konserwacji broni, amunicji i militariów;
3.7. organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;

85–642
Bydgoszcz, ul.
Sułkowskiego
46/39

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Patryka
Czyżewskiego.

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.36.2017

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1/2017
z dnia
25.11.2017 r.

Nie

---------------------

-----------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.37.2017
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3.8. organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalnym oraz zajęć
rekreacyjnych;
3.9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

38.

SPECJALNA
GRUPA
TAKTYCZNO
– STRZELECKA
GRYF BYDGOSZCZ

20.12.2017

1. Cele działania: 1.1. Zrzeszanie kolekcjonerów broni palnej;
1.2. zaspokajanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w zakresie
budowy i posługiwania się bronią palną i jej kolekcjonowania;
1.3. propagowanie sportów strzeleckich;
1.4. kształtowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich członków
Stowarzyszenia;
1.5. rozwijanie zainteresowań z zakresu historii polskiego oręża, barw
i znaków;
1.6. nawiązywanie w swej działalności do najlepszych polskich tradycji
sportów strzeleckich i obronnych;
1.7. działanie na rzecz uzupełnienia przygotowania sportowo – obronnego
członków Stowarzyszenia w różnych dziedzinach sportowych,
a w szczególności w sportach ekstremalnych, dla których mogą być
tworzone wyodrębnione sekcje;
1.8. działanie na rzecz promocji obronności i bezpieczeństwa państwa.

85–323
Bydgoszcz, ul.
Stawowa 26b/7

3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania imprez
i przedsięwzięć strzeleckich kształtujących i doskonalących umiejętności
strzeleckie;
3.2. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia w zakresie określonym w Regulaminie;
3.3. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie pism,
książek, ulotek dotyczących problematyki związanej z celami
Stowarzyszenia;
3.4. prowadzenie prelekcji, ćwiczeń, obozów w zakresie samoobrony,
posługiwania się bronią palną oraz przygotowania sportowo – obronnego;
3.5. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia;
3.6. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
stowarzyszeniami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.7. propagowanie swojej działalności we wszystkich dostępnych środkach
przekazu.

40.

Droga Homarowa

ŚWIĘTOPEŁKA

11.01.2018
01.06.2021
12.07.2021

30.01.2018
11.06.2019
12.07.2019

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 12/2017
z dnia
29.10.2017 r.

Nie

---------------------

-----------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.38.2017

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
16.12.2017 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
20.05.2021 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan
Jarosław
Bednarz
powołany
uchwałą
nr 2
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
20.05.2021r.

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.1.2018

Likwidator
– Pani
Katarzyna
Zakrzewska
powołana
uchwałą
nr 5
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
30.05.2019r.

----------------

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa
Zarządu.

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

39.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Piotr Okuniewski
– Prezes Zarządu
1.2. Damian Strysik
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Marcin Czeliński
– Skarbnik Zarządu

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej przebudowy drogi gruntowej na utwardzoną przy ulicy
Homarowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Homarowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–435
Bydgoszcz, ul.
Homarowa 18

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy drogi osiedlowej przy ulicy Świętopełka w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Świętopełka w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–457
Bydgoszcz, ul.
Zawodzie 9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Jarosława
Bednarza
Od dnia 20.05.2021
r. Stowarzyszenie
jest reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Jarosława
Bednarza

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Panią Katarzynę
Zakrzewską

Od dnia 30.05.2019
r. Stowarzyszenie
jest reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Katarzynę
Zakrzewską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2018
z dnia
25.01.2018 r.

Nie

Uchwała nr 4
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
30.05.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Sygn. akt WSO–V.512.1.18.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.6.2021
Dnia 12.07.2021 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone z
Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.2.2018
Sygn.akt.WSO–VI.512.1.21.2019 –
zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora
Sygn. akt WSO–VI.512.3.5.2019
Dnia 12.07.2019 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone z
Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
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41.

Stowarzyszenie
Dorszowa

30.01.2018
17.02.2020
04.05.2020

1. Cel działania: Działanie na rzecz zrealizowania w ramach inicjatywy
lokalnej budowy ulicy Dorszowej w Bydgoszczy.

85–435 Bydgoszcz,
ul. Dorszowa 3

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnicy Osowa Góra w
Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

42.

Bohaterowie
Czarnego Gryfa

06.02.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz integracji środowiska byłych
żużlowców klubu Polonia Bydgoszcz oraz osób związanych z tym klubem;
1.2. popularyzowanie wiedzy na temat sportów motorowych i klubu
Polonia Bydgoszcz;
1.3. promowanie pozytywnego wizerunku byłych żużlowców klubu
Polonia Bydgoszcz.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Leszka
Szymańskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Od dnia 08.02.2020
r. Stowarzyszenie
jest reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Leszka
Szymańskiego

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2018 z dnia
27.01.2018 r.

Nie

Uchwała
nr 1/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
08.02.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan Leszek
Szymański
powołany
uchwałą
nr 2/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
08.02.2020r.

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.3.2018
Sygn.akt.WSO–VI.512.2.5.2020
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.1.2020
Dnia 04.05.2020 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

85–669 Bydgoszcz
ul. Lelewela 10/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Jarosława
Gamszeja

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
28.01.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.4.2018

85–229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Przemysława
Ziółkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2018 z dnia
15.01.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

----------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.5.2018

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie cyklicznych spotkań i imprez
integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji oraz pokazów z zakresu
tematyki sportów motorowych;
3.3. organizowanie wystaw z zakresu historii sporu żużlowego;
3.4. organizowanie jazd pokazowych byłych zawodników klubu Polonia
Bydgoszcz;
3.5. gromadzenie pamiątek klubowych oraz dokumentowanie historii
klubu Polonia Bydgoszcz;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

43.

Złoty wiek – żyj
stokrotnie

13.02.2018
18.08.2022

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku
senioralnym w zakresie edukacji, kultury, sztuki, turystyki, ochrony
zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej;
1.2. działanie na rzecz poszerzania wiedzy i umiejętności seniorów
adekwatnie do ich potrzeb;
1.3. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.4. promowanie aktywności i integracji społecznej seniorów w
środowiskach lokalnych,
1.5. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
wśród seniorów;
1.7. wspieranie aktywizacji seniorów zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
1.8. kształtowanie świadomości społecznej na temat środowiska
„trzeciego wieku”;
1.9. promowanie zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia oraz aktywności
fizycznej seniorów;
1.10. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.11. działanie na rzecz zaspakajania potrzeb kulturalnych i
hobbystycznych seniorów;
1.12. wspieranie i popularyzowanie wolontariatu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

Sygn.akt. WSO–V.512.1.17.2022
18.08.2022 – zmiana danych
w Ewidencji: Przedstawiciel
stowarzyszenia
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji,
odczytów oraz pokazów z zakresu edukacji, kultury, sztuki, turystyki, ochrony
zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej;
3.2. prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu korzystania z osiągnięć
współczesnej nauki;
3.3. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla osób w wieku
senioralnym;
3.4. organizowanie spotkań wspomagających rozwój społeczności lokalnych;
3.5. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i edukacyjnych;
3.6. organizowanie gier, konkursów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych
dla seniorów;
3.7. organizowanie imprez kulturalnych dla seniorów zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3.8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.9. organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych;
3.10. organizowanie wyjść do kina, teatru oraz na koncerty;
3.11. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3.12. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

44.

Ratownicy dla
Afryki

15.02.2018
10.02.2021
24.03.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrona życia i zdrowia
społeczeństwa oraz pomocy społecznej;
1.2. promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
1.3. wspieranie prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej;
1.4. rozpowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej
pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego;
1.5. działanie na rzecz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na
bezinteresowną pomoc świadków zdarzenia w sytuacjach zagrożonego życia
lub zdrowia;
1.6. wspieranie pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków, katastrof
i kryzysów humanitarnych;
1.7. działanie na rzecz wdrażanie nowoczesnych systemów i urządzeń
zwiększających przeżywalność w przestrzeni publicznej;
1.8. działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
minimalizowania liczby wypadków oraz ich skutków;
1.9. wspieranie niesienia wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami
kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub innych
sytuacji zagrażających ich życiu lub zdrowiu zarówno na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą;
1.10. propagowanie idei praw człowieka;
1.11. wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych,
niesienia pomocy humanitarnej oraz praw człowieka;
1.12. wspieranie i propagowanie wolontariatu.
2. Teren działania: Teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów
z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3.2. organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń
i prelekcji z zakresu ratownictwa medycznego;
3.3. organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji i ćwiczeń
podnoszących kwalifikacje służb ratownictwa medycznego;
3.4. wprowadzanie nowoczesnych międzynarodowych standardów;
3.5. przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej;
3.6. wspieranie psychologiczne osób dotkniętych traumą w wyniku
wypadków, katastrof i kryzysów humanitarnych;
3.7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.8. prowadzenie działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie zgodnym
z celami Stowarzyszenia;
3.8. organizowanie imprez edukacyjnych;
3.9. tworzenie materiałów promocyjnych, publikacji, a także multimediów;
3.10. prowadzenie i popieranie badań naukowych z zakresu ratownictwa
medycznego;
3.11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.12. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;

85–794 Bydgoszcz
ul. Osiedlowa 3/84

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Katarzyna
Wojtysiak – Prezes
Zarządu
1.2. Anna
Perlik – Piątkowska
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Paweł Piątkowski
– Wiceprezes
Zarządu
2. Sposób
reprezentacji:
2.1.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2.
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

Od dnia 7.02.2021 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Katarzynę
Wojtysiak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2018
z dnia
01.02.2018 r.

Nie

Uchwała nr
1/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
7.02.2021 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pani
Katarzyna
Wojtysiak
powołana
uchwałą
nr 2/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
7.02.2021 r.

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.7.2018

Sygn. akt WSO–V.512.1.5.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.4.2021
Dnia 24.03.2021 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Strona 23 z 71
3.13. współpracę przy zabezpieczaniu imprez masowych, koncertów oraz
imprez kulturalnych i artystycznych;
3.14. współpracę ze środowiskami akademickimi, naukowymi, kulturalnymi
i dziennikarskimi, a także instytucjami realizującymi cele podobne do celów
stowarzyszenia.

45.

Stowarzyszenie
Hobbystów
„Magma”

22.02.2018

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty;
1.2. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony tradycji
narodowych;
1.3. działanie na rzecz propagowania wiedzy nt. historii wojskowości oraz
obronności państwa;
1.4. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród wszystkich
grup społecznych;
1.5. działanie na rzecz zaspakajania potrzeb hobbystycznych członków
Stowarzyszenia;
1.6. kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej;
1.7. promowanie i pielęgnowanie postaw obywatelskich oraz idei
patriotycznych i tradycji narodowych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie kursów, szkoleń oraz prelekcji
z zakresu korzystania z osiągnięć współczesnej nauki, edukacji i oświaty;
3.2. organizowanie i wspieranie organizowania warsztatów, kursów, szkoleń
oraz seminariów jako form aktywizacji społeczno – zawodowej;
3.3. organizowanie spotkań, konferencji, odczytów, pokazów i wystaw
z zakresu historii wojskowości oraz obronności państwa;
3.4. współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym;
3.5. organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum oraz na koncerty;
3.6. organizowanie festynów, gier, konkursów, turniejów oraz imprez
sportowo – rekreacyjnych;
3.7. inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych oraz
dydaktyczno – wychowawczych;
3.8. prowadzenie działań dydaktyczno – wychowawczych, ze szczególnym
uwzględnieniem działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży;
3.9. tworzenie klubów zainteresowań i grup hobbystycznych;
3.10. tworzenie i prowadzenie miejsc spotkań społecznych;
3.11. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–028 Bydgoszcz
ul. Żmudzka 5a/64

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Łukasza
Traczyka

1. Komisja
Rewizyjna:
1.1 – Michał
Knitter
1.2 – Błażej
Będzłowicz
1.3 – Szymon
Matela

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
19.02.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.8.2018

46.

Bydgoskie
Towarzystwo
Heraldyczno
– Genealogiczne

22.02.2018

1. Cele działania: 1.1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań
z dziedziny heraldyki i genealogii jako nauk pomocniczych historii;
1.2. popularyzowanie wiedzy na temat heraldyki i genealogii;
1.3. działanie na rzecz rozwoju sztuki heraldycznej oraz biografistyki;
1.4. działanie na rzecz rejestrowania, dokumentowania i otaczania opieką
zabytków heraldycznych jako świadectw kultury narodowej;
1.5. działanie na rzecz doskonalenia i pogłębiania wśród członków
Stowarzyszenia znajomości warsztatu badawczego w zakresie heraldyki
i genealogii;
1.6. zrzeszanie badaczy z dziedziny heraldyki i genealogii oraz miłośników
tych badań;
1.7. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.8. krzewienie idei patriotycznych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu heraldyki
i genealogii jako nauk pomocniczych historii;
3.2. organizowanie odczytów, prelekcji, konferencji, warsztatów i zebrań
naukowych oraz popularnonaukowych, a także wystaw i pokazów
poświęconych problematyce heraldycznej i genealogicznej;
3.3. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia;
3.4. tworzenie warunków umożliwiających członkom Stowarzyszenia
rejestrowanie i dokumentowanie zabytków heraldycznych;
3.5. współpracę ze szkołami wyższymi, archiwami, muzeami, a także innymi
stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
3.6. wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu
heraldyki, genealogii, biografistyki oraz pozostałych nauk pomocniczych
historii;
3.7. organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia.

85–165 Bydgoszcz
ul. Tucholska
15/50

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Andrzej Nejman
– Prezes Zarządu
1.2. Sławomir Kubicki
– Sekretarz Zarządu
1.3. Jadwiga Bretes
– Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 3 z dnia
06.12.2017 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.9.2018

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
członków Zarządu.
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47.

27.02.2018
BYDGOSKI KLUB
KRÓTKOFALOWCÓW

1. Cele działania: 1.1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań związanych
z różnymi formami łączności radiowej wśród członków społeczności
lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
1.2. popularyzowanie wiedzy z zakresu krótkofalarstwa;
1.3. promowanie pozytywnego wizerunku krótkofalowców;
1.4. działanie na rzecz zaspakajania potrzeb hobbystycznych członków
Stowarzyszenia;
1.5. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.

85–174 Bydgoszcz
ul. Glinki 32 E2

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć służących
nawiązywaniu łączności radiowej;
3.2. organizowanie odczytów, prelekcji, konferencji, sympozjów
popularyzujących krótkofalarstwo;
3.3. prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu krótkofalarstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
3.4. organizowanie imprez i zawodów sportowych zgodnie z ustaleniami
Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU) oraz Polskiego Związku
Krótkofalowców (PZK);
3.5. prowadzenie tabel wyników sportowych oraz statystyk z zakresu
krótkofalarstwa;
3.6. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3.7. organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
3.8. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

48.

Bite Art

08.03.2018

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.2. działanie na rzecz twórczości, aktywności poznawczej, społecznej,
obywatelskiej i zawodowej artystów;
1.3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
1.4. wspieranie rozwijania zdolności, zainteresowań i potencjału młodego
pokolenia Polaków;
1.5. promowanie artystów działających na terenie miasta Bydgoszczy
w mediach społecznościowych;
1.6. promowanie i wspieranie wolontariatu;
1.7. popularyzowanie kultury wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy
i województwa kujawsko – pomorskiego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wydarzeń artystycznych,
kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów i koncertów;
3.2. organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji z zakresu realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.3. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.4. współpraca z mediami;
3.5. realizowanie programów kulturalnych i oświatowych;
3.6. organizowanie spotkań integracyjnych, wspomagających rozwój
i współpracę społeczności lokalnych.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Andrzej
Owsianny
– Prezes Zarządu
1.2. Dariusz Zieliński
– Sekretarz Zarządu
1.3. Roman
Pałczyński
– Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 03/2018
z dnia
09.02.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.10.2018

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 2
z dnia
01.03.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt WSO–VI.512.1.11.2018

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
członków Zarządu.
85–542 Bydgoszcz
ul. Saperów 210

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez przedstawiciela
– Pana Michała
Szlachtę
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49.

Fibromialgia
i Syndrom
Chronicznego
Zmęczenia

20.03.2018
04.04.2018
29.04.2019
12.06.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz osób dotkniętych fibromialgią
i syndromem chronicznego zmęczenia;
1.2.wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

85–043 Bydgoszcz,
ul. Rycerska 4/3

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Propagowanie idei umożliwiania powrotu do
zdrowia osób dotkniętych fibromialgią i syndromem chronicznego
zmęczenia;
3.2. podejmowanie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy na
temat fibromialgii i syndromu chronicznego zmęczenia;
3.3. organizowanie różnych form pomocy i wsparcia dla osób chorych na
fibromialgię i syndrom chronicznego zmęczenia oraz ich rodzin;
3.4. działanie na rzecz diagnozowania i leczenia osób chorych na fibromialgię
i syndrom chronicznego zmęczenia;
3.5. organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych
z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia ;
3.7. współpraca z mediami;
3.8. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.9. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

50. „Jesienne Kwiaty”

Przy Domu Kultury
Modraczek

23.03.2018
16.10.2019
26.11.2019

1. Cele działania: 1.1. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia osób
w wieku 60 +;
1.2. działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej;
1.3. działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku 60 +;
1.4. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.5. propagowanie aktywności fizycznej osób w wieku 60 +;
1.6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.7. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych osób w wieku 60 +;
1.8. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Waltera
Modraka

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
15.03.2018 r.

Nie

Uchwała nr
2019.1/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.04.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Od dnia 18.04.2019r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Waltera
Modraka

Likwidator –
Pan Walter
Modrak
powołany
uchwałą
nr
2019.2/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.04.2019r.

-------------

Sygn. Akt WSO–VI.512.1.13.2018
Sygn. akt WSO–VI.512.1.16.2018
– 04.04.2018 Zmiana danych
w Ewidencji: adres siedziby
Sygn. akt WSO–VI.512.1.16.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.4.2019
Dnia 12.06.2019 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
85–182 Bydgoszcz,
ul. Gniewkowska 4

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Agnieszkę
Zabłocką

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących
inicjatyw lokalnych wśród mieszkańców Bydgoszczy;
3.2. organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym
i sportowo – rekreacyjnym dla osób w wieku 60 +;
3.3. organizowanie spotkań integracyjnych wspomagających rozwój
środowiska osób w wieku 60 +;
3.4. rozwijanie więzi międzypokoleniowej wśród mieszkańców Bydgoszczy
poprzez organizowanie:
a)
spotkań towarzyskich i okolicznościowych,
b)
konferencji, konkursów i warsztatów tematycznych oraz
prelekcji i spotkań autorskich,
c)
konkursów, gier i imprez sportowych,
d)
wyjść do kina, teatru oraz na koncerty,
e)
wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
f)
zajęć pobudzających sprawność ruchową,
g)
imprez dla mieszkańców miasta Bydgoszczy,
3.5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.6. zabieganie o poparcie celów statutowych Stowarzyszenia określonych
w § 7 Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców miasta
Bydgoszczy.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
19.03.2018 r.

Nie

Uchwała nr
1/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
14.10.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator –
Pani
Agnieszka
Zabłocka
powołana
uchwałą
nr 2/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
14.10.2019r.

-------------

Sygn. akt WSO–VI.512.1.14.2018
Sygn. akt WSO–VI.512.1.32.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.7.2019
Dnia 26.11.2019 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy

Od dnia 14.10.2019 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Agnieszkę
Zabłocką
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51.

„Stowarzyszenie
Recepta na
Szczęście”

12.04.2018
24.10.2018

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ludzi
nastawionych na osiągnięcie swoich celów zawodowych, osobistych
i społecznych;
1.2.prowadzenie, promowanie i wspieranie działalności artystycznej,
kulturalnej oraz edukacyjnej;
1.3. wspieranie wszelkich form aktywności związanej z rozwojem osobistym,
samorealizacją i sprzyjających poprawie zdrowia psychicznego;
1.4.działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia;
1.5. działanie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.6. działanie na rzecz aktywizacji kobiet;
1.7. działanie na rzecz wsparcia i organizacji wolontariatu;
1.8. działania na rzecz aktywizacji osób starszych.

85–323 Bydgoszcz,
ul. Wysoka 44/23

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Violettę
Naskręt

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania szkoleń,
kursów, wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów,
spotkań, sympozjów, seminariów, prelekcji i targów dotyczących rozwoju
osobistego i promocji sztuki;
3.2. tworzenie ośrodka artystycznego;
3.3. prowadzenie galerii;
3.4. wdrażanie innowacyjnych i nowatorskich form działania
wspomagających rozwój osobisty;
3.5. zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem
i promocją wszelkich form kreacji i ekspresji artystycznej, kulturalnej
i rozwojowej;
3.6. tworzenie miejsc spotkań dla osób zainteresowanych rozwojem
osobistym;
3.7. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym;
3.8. prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie promowania i pomocy
osób uzdolnionych artystycznie;
3.9. popularyzacja aktywnego wypoczynku;
3.10. propagowanie nowatorskiego stylu życia i rozwiązań w dziedzinie
edukacji i na płaszczyźnie samorealizacji;
3.11. promowanie ciekawych i nowatorskich metod zdobywania wiedzy oraz
praktycznych umiejętności;
3.12. wspieranie akcji charytatywnych;
3.13. propagowanie postaw aktywności i pozytywnego podejścia do życia;
3.14. prowadzenie działalności wydawniczej zakresie realizacji działań
statutowych;
3.15. dotowanie publikacji i promocji książek oraz innych opracowań
związanych z calami statutowymi Stowarzyszenia;
3.16. współpracę z mediami;
3.17. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.18. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
podmiotami o podobnych celach działania.

Waleczne Serca

18.04.2018
20.03.2019
03.03.2020
04.06.2020

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji;
1.2. promowanie idei uprawiania sportu;
1.3. popularyzowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców miasta
Bydgoszczy i okolic;
1.4.działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
1.5. działanie na rzecz kultury, edukacji i oświaty;
1.6. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych;
3.2. organizowanie imprez rekreacyjnych i edukacyjnych;
3.3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami
i instytucjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.4.współpracę z mediami;
3.5. wspieranie akcji charytatywnych;
3.6. organizowanie rajdów oraz wycieczek turystycznych i krajoznawczych
dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży;
3.7. organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych;

Nie

---------------------

----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.17.2018
Sygn.akt.WSO–VI.512.1.57.2018
24.10.2018 Zmiana danych
w Ewidencji: cele, adres siedziby,
Regulamin działalności.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4 z dnia
10.10.2018 r.

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

52.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
11.04.2018 r.

85–485 Bydgoszcz,
ul. Azaliowa 9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Tomasza
Olechnowicza

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
17.04.2018 r.
Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2 z dnia
22.02.2019

Nie

Uchwała Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
z dnia
28.02.2020 r.
o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego
w
stowarzyszenie
rejestrowane.
Data dokonania
wpisu do KRS
– 27.05.2020 r.
Nr KRS
– 837988

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.18.2018
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.11.2019
20.03.2019 – zmiana danych
w Ewidencji: cele, środki
działania, Regulamin działalności.
Sygn. akt. WSO–VI.512.2.8.2020
03.03.2020 – zmiana danych
w Ewidencji: nazwa
Stowarzyszenia
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3.8. organizowanie różnych form pomocy, opieki i wsparcia dla dorosłych,
dzieci i młodzieży;
3.9. inicjowanie, organizowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany
młodzieży;
3.10. organizowanie różnych form wypoczynku i czasu wolnego dla
dorosłych, dzieci i młodzieży;
3.11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

53.

Hackerspace
Bydgoszcz

20.04.2018

1. Cele działania: 1.1. Prowadzenie i rozwijanie pracowni;
1.2. wspieranie rozwoju nauki i edukacji;
1.3. wspieranie działań promujących technologię, edukację i sztukę;
1.4. działanie na rzecz promowania i wspierania projektów członków
Stowarzyszenia;
1.5. wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i naukowo badawczych;
1.6. działanie na rzecz integracji środowiska akademickiego, naukowego,
artystycznego i przemysłowego;
1.7. działanie na rzecz rozwijania bydgoskiej i ogólnopolskiej społeczności
technologicznej;
1.8. działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania infrastruktury stymulującej
rozwój projektów, organizującej i użyczającej potrzebnych narządzi.
2. Teren działania: miasto Bydgoszcz.
3. Środki działania: 3.1. Budowanie przestrzeni twórczych;
3.2. organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, szkoleń, kursów
i prelekcji;
3.3. uczestniczenie w imprezach, wydarzeniach i przedsięwzięciach
promujących naukę;
3.4. współpracę z władzami samorządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

85–338 Bydgoszcz,
ul. Czerwonego
Krzyża 34/2

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Tomasz
Sierawski – Prezes;
1.2. Damian Klimek
– Skarbnik;
1.3. Sylwia
Ziółkowska
– Sekretarz
2.Sposób
reprezentacji:
2.1.Do zawierania
umów, udzielania
pełnomocnictwa
i składania innych
oświadczeń woli,
w szczególności
w sprawach
majątkowych
upoważnionych jest:
– dowolnych dwóch
członków Zarządu
działających łącznie,
– każdy członek
Zarządu działający
samodzielnie, jeżeli
wysokość
zobowiązania nie
przekracza 1024 PLN.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach nie
majątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
pozostałych
członków Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 2
z dnia
10.04.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.19.2018

54.

Megamator
Bydgoszcz

23.04.2018

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie piłki nożnej w wydaniu amatorskim;
1.2. działanie na rzecz promocji „dnia meczowego”;
1.3. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań związanych z piłką nożną wśród
społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

85–008 Bydgoszcz,
ul. Krasińskiego
21/4a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Mariusza
Metello

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
10.04.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.20.2018

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie i szkolenie drużyn piłkarskich;
3.2. uczestnictwo prowadzonych drużyn w rozgrywkach piłkarskich;
3.3. organizowanie i prowadzenie zawodów i turniejów piłkarskich;
3.4. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów:
3.5. organizowanie imprez kulturalnych
3.6. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących organizowanych
imprez sportowych;
3.7. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie;
3.8. współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych
celach działania;
3.9. współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i regionu w zakresie
tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania piłki
nożnej;
3.10. propagowanie swej działalności we wszystkich dostępnych środkach
przekazu
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55.

Stowarzyszenie
Modelarzy
„AVIATOR”

27.04.2018

1. Cele działania: Popularyzacja modelarstwa lotniczego oraz działanie na
rzecz stworzenia i utrzymania warunków do jego uprawiania
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnych;
3.2. stworzenie i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do działalności
modelarskiej;
3.3. organizowanie imprez popularyzujących modelarstwo lotnicze;
3.4. szkolenie(nieodpłatne) adeptów modelarstwa lotniczego.

85–870 Bydgoszcz,
ul. Ogrody 25/129

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Mariusza
Rybarczyka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr
1/2018
z dnia
14.04.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.21.2018

56.

WATAHA
BYDGOSZCZ

07.05.2018

1. Cele działania: 1.1. Integracja lokalnych środowisk właścicieli psów;
1.2. popularyzowanie form aktywnego spędzania czasu z psami;
1.3. upowszechnianie imprez na orientację, jako doskonałej formy
niekonwencjonalnego wypoczynku;
1.4. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt,
zwłaszcza psów wśród dzieci i dorosłych;
1.5. ukazywanie piękna i walorów krajoznawczych województwa kujawsko
– pomorskiego;
1.6. propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i sportu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań właścicieli psów;
3.2. organizowanie zawodów i imprez sportowych;
3.3. organizowanie szkoleń i warsztatów;
3.4. organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3.5. organizowanie wyjazdów na imprezy i zawody sportowe;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi oraz
organizacjami i instytucjami pozarządowymi na terenie kraju;
3.7. współpracę z lokalnymi organizacjami pro zwierzęcymi.

85–632 Bydgoszcz
ul. Świerkowa
6/16

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Kornelię
Januszkiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2018
z dnia
01.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.22.2018

57.

Stowarzyszenie
Musica Choralis

10.05.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz kultury i sztuki, przede wszystkim
muzyki;
1.2. pielęgnowanie muzyki i podnoszenie poziomu jej wykonywania;
1.3. kształtowanie estetyki wykonawstwa muzycznego;
1.4.promowanie wartościowej twórczości muzycznej;
1.5. kultywowanie tradycyjnych form, gatunków, nurtów muzycznych
1.6. promowanie twórczości współczesnych kompozytorów polskich;
1.7. działalność naukowa, dydaktyczna i wychowawcza w dziedzinie kultury
i sztuki;
1.8. ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji muzycznej;
1.9. wspomaganie rozwoju kulturalnego wspólnot i społeczności lokalnych;
1.10. pogłębianie wrażliwości na wartości piękna i sztuki;
1.11. rozwijanie osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez działalność
artystyczną;
1.12. edukowanie świadomych odbiorców sztuki.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie koncertów, festiwali, konkursów,
przeglądów, wystaw i innych form prezentacji artystycznych;
3.2. tworzenie i udostępnianie na różnych nośnikach zbiorów literatury
muzycznej;
3.3. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej dotyczącej
zagadnień kultury i sztuki, w tym wydawanie nut, publikacji i fonografii;
3.4. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, odczytów, wykładów,
seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów z udziałem
profesjonalistów z różnych dziedzin kultury, sztuki, głównie muzyki;
3.5. organizowanie koncertów charytatywnych, imprez integracyjnych oraz
innych imprez kulturalnych;
3.6. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi
i wokalnoinstrumentalnymi z Polski i zagranicy;
3.7. współpracę z twórcami kultury i sztuki, organizacjami i instytucjami
w realizacji celów Stowarzyszenia;
3.8.animowanie wolontariatu na rzecz kultury i sztuki;
3.9. działania służące ochronie dóbr i wartości wymienionych w § 7 oraz
sprzyjające ich rozwojowi.

85–569 Bydgoszcz
ul. Mochelska 17

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Annę
Wójtowicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą nr 1
z dnia
07.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.23.2018

58.

Stowarzyszenie
Mieszkańców
Ulicy Legnickiej
w Bydgoszczy

10.05.2018
29.01.2020

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Legnickiej, Maciejowickiej oraz
budowy części ulic Gliwickiej, Oleśnickiej, Jeleniogórskiej i ulicy Planty
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–377 Bydgoszcz
ul. Legnicka 18 B

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Jana Czubaja

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.24.2018

Sygn. akt. WSO–VI.512.2.2.2020
– 29.01.2020 – zmiana danych
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3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Legnickiej, Maciejowickiej
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

z dnia
07.05.2018 r.

w Ewidencji: cel działania,
Regulamin działalności.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1 z dnia
25.01.2020 r.

59.

Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miłośników
Historii
„Łuczniczka”

11.05.2018

1. Cele działania: 1.1. Promowanie historii;
1.2. wspieranie rozwoju nauki;
1.3. działanie na rzecz ochrony różnorakich śladów i świadectw historii
regionu i kraju oraz upublicznianie efektów tej działalności;
1.4. kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością
poszukiwawczą;
1.5. propagowanie eksploracji;
1.6. działanie na rzecz ochrony zabytków;
1.7. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ;
1.8. działanie na rzecz ochrony środowiska;
1.9. promowanie regionu kujawsko – pomorskiego pod względem jego
walorów turystycznych i dziedzictwa kultury.
2. Teren działania: Polska
3. Środki działania: 3.1. Popularyzowanie wiedzy na temat historii
i archeologii;
3.2.organizowanie i wspieranie organizowania imprez plenerowych
i konkursów;
3.3. organizowanie i wspieranie organizowania rekonstrukcji, inscenizacji
i widowisk historycznych oraz aktywne w nich uczestniczenie;
3.4. wspieranie sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa,
obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami i mogiłami
wojennymi;
3.5. działanie na rzecz pomocy innym podmiotom w pracach badawczych,
archeologicznych i archiwizacyjnych związanych z poznawaniem
i dokumentowaniem historii Polski;
3.6. wspieranie działalności statutowej muzeów, ze szczególnym
uwzględnieniem muzeów znajdujących się w województwie
kujawsko – pomorskim;
3.7. organizowanie zajęć popularyzujących historię;
3.8. organizowanie różnych form kształcenia dla członków Stowarzyszenia;
3.9. organizowanie i wspieranie organizowania sesji naukowych, seminariów,
konferencji, sympozjów, wystaw, targów, spotkań autorskich, prezentacji
i szkoleń;
3.10. prowadzenie badań archeologicznych;
3.11. prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią i sprawowanie nad
nimi opieki,
3.12. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.13. opracowywanie raportów, ocen, opinii i wniosków dotyczących
zagadnień związanych z eksploracją i przedkładanie ich zainteresowanym
podmiotom;
3.14. prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej i edukacyjnej
w zakresie eksploracji, archeologii, historii oraz dziedzictwa kulturowego;
3.15. rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.16. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–092 Bydgoszcz,
ul.
Wyczółkowskiego
12/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Wojciecha
Siwiaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
1 /2018 z dnia
19.03.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.25.2018

60.

Stowarzyszenie
Rekonstrukcji
Historycznych
„DROMEDAR BIS
&RETRO”

11.05.2018
14.08.2018

1. Cele działania: 1.1. Promowanie i pielęgnowanie postaw obywatelskich
oraz idei patriotycznych i tradycji narodowych;
1.2. działanie na rzecz pielęgnowania miejsc pamięci narodowej oraz
architektury militarnej;
1.3. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich
znaczeniu dla historii i kultury;
1.4. działanie na rzecz propagowania wiedzy na temat historii wojskowości;
1.5. działanie na rzecz zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować
uszczerbek dla wartości zabytków architektury militarnej;
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–189 Bydgoszcz,
ul. Dobrzyńska 34

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Nikodema
Zamiatowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
1 /2018 z dnia
19.04.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.26.2018
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.49.2018
– Zmiana danych w Ewidencji:
Zmiana nazwy Stowarzyszenia.
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania
rekonstrukcji i widowisk historycznych;
3.2. organizowanie i wspieranie organizowania wykładów, szkoleń, prelekcji,
seminariów, spotkań, zlotów i wystaw w zakresie związanym z realizacją
celów Stowarzyszenia;
3.3. uczestniczenie w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych, zlotach,
konferencjach i zjazdach;
3.4. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

61.

Stowarzyszenie
Tenisowe
„Sokół – Bajka”

14.05.2018

1. Cele działania: 1.1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie
społeczeństwa:
1.2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ze
szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego;
1.3. popularyzowanie wiedzy na temat tenisa ziemnego;
1.4. działanie na rzecz organizowania aktywnego wypoczynku;
1.5. promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie cyklicznych spotkań dotyczących
sportu i rekreacji, będących płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy członkami Stowarzyszenia a innymi zainteresowanymi tą tematyką
organizacjami;
3.2. udzielanie bezpłatnych porad dotyczących gry w tenisa ziemnego;
3.3. organizowanie i prowadzenie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego;
3.4. organizowanie festynów, gier, konkursów, turniejów oraz imprez
sportowo – rekreacyjnych;
3.5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

85–791 Bydgoszcz,
ul. Golloba 16/25

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Mirosława
Graczkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 2
z dnia
01.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.27.2018

62.

Społeczny
Komitet Obrony
Pomnika Walki
i Męczeństwa

16.05.2018

1.Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz obrony miejsc walki i męczeństwa
Polaków;
1.2. popularyzowanie wiedzy na temat historii Polski
1.3. promowanie i pielęgnowanie postaw obywatelskich oraz idei
patriotycznych i tradycji narodowych;
1.4. działanie na rzecz ochrony różnorakich śladów i świadectw historii
regionu i kraju oraz upubliczniania efektów tej działalności;
1.5. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury i zabytków
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–469 Bydgoszcz,
ul. Opławiec 221a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Hanna
Kowalewska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
15.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO VI.512.1.28.2018

85–469 Bydgoszcz,
ul. Opławiec 221a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Jarosława
Cholewczyńskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
15.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO VI.512.1.29.2018

3. Środki działania: 3.1. Wspieranie sprawowania opieki nad miejscami walk
i męczeństwa, obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami
i mogiłami wojennymi;
3.2. organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, szkoleń, kursów
i prelekcji na temat historii Polski;
3.3. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych
w zakresu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3.4. tworzenie materiałów promocyjnych, publikacji o tematyce narodowo
– patriotycznej;
3.5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

63.

Stowarzyszenie
Poszkodowanych
przez Szpitale

16.05.2018

1.Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony pracowników zatrudnionych
w zakładach kierowanych przez szpitale;
1.2. działanie na rzecz przeciwdziałania mobbingowi;
1.3. promowanie postaw odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;
1.4. działanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów
przebywających w szpitalach;
1.5. wspieranie ochrony dobrego imienia Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego w Bydgoszczy i innych szpitali.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3.Środki działania: 3.1. Reprezentowanie osób poszkodowanych
działalnością szpitali;
3.2. informowanie pacjentów o ich prawach i obowiązkach;
3.3. udzielanie porad i wskazówek prawnych;
3.4. organizowanie spotkań z przedstawicielami władz miasta oraz
dyrekcjami szpitali;
3.5. współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
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64.

TRAKT

17.05.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Kamińskiego i ks. Streicha przy
ulicy Kamińskiego w Bydgoszczy
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców osiedla Flisy w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–402 Bydgoszcz
ul. Kamińskiego 8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Mariana
Rudnickiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1/2018
z dnia
03.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.30.2018

65.

„STRUGA FLIS”

17.05.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy mostu na strudze Flis, przy ulicy Czyste
Pola w ciągu ulicy Studziennej w Bydgoszczy.

85–444 Bydgoszcz,
ul. Zachodnia 20

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Adama Wełnę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1/18
z dnia
15.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.31.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy – utwardzenia ulicy, przy ulicy
Szczytowej na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Paprociej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Szczytowej i dzielnicy Miedzyń
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–361 Bydgoszcz,
ul. Szczytowa 9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Bartosza
Sadowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
14.05.2018 r.

Nie

Uchwała
nr 3/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.09.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pan
Bartosz
Sadowski
– powołany
uchwałą
nr 5/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.09.2020 r.

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.32.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy – rewitalizacji skweru przy ulicy
Skorupki/Orlej w Bydgoszczy
2. Teren działania: miasto Bydgoszcz
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnicy Szwederowo w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–156 Bydgoszcz,
ul. Ks. I. Skorupki 2

1. Cele działania: 1.1. Promowanie i pielęgnowanie postaw obywatelskich
oraz idei patriotycznych i tradycji narodowych;
1.2. działanie na rzecz propagowania wiedzy na temat tradycji wojskowych
i cywilnych okresu Pierwszej Rzeczpospolitej, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury szlacheckiej;

85–863 Bydgoszcz,
ul. Bohaterów
Kragujewaca 9/55

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnicy Flisy w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

66.

67.

68.

Stowarzyszenie
„Bydgoszcz
– Szczytowa
–Start”

Stowarzyszenie
„Skwer
Nowakowskiego”

Kujawska Brać
Szlachecka

17.05.2018
30.09.2020
02.03.2021

17.05.2018
28.12.2018
15.02.2019

17.05.2018

Od dnia 18.09.2020 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Bartosza
Sadowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Alicję
Witowską
– Araszkiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
3/2018
z dnia
16.04.2018 r.

Nie

Uchwała
nr 1/2018
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.12.2018 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Od dnia 18.12.2018 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Januarego
Gralika.
1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Krzysztof Bona
– Prezes Zarządu
1.2. Jarosław

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 01

Nie

---------------------

Likwidator
– Pan
January
Gralik
powołany
uchwałą
nr 2/2018
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
18.12.2018 r.

-----------------

Sygn. akt WSO–V.512.1.7.2020
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.3.2021
Dnia 02.03.2021 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.33.2018
Sygn. akt WSO–VI.512.1.61.2018
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.1.2019
Dnia 15.02.2019 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.34.2018
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1.3. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury;
1.4. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania
rekonstrukcji, inscenizacji i widowisk historycznych;
3.2. uczestnictwo w rekonstrukcjach, inscenizacjach, widowiskach
historycznych, zlotach, konferencjach, turniejach i zjazdach;
3.3. organizowanie i wspieranie organizowania wykładów, szkoleń, prelekcji,
seminariów, spotkań, zlotów i wystaw w zakresie związanym z realizacją
celów Stowarzyszenia;
3.4. gromadzenie replik i oryginałów historycznych strojów, uzbrojenia
i wyposażenia;
3.5. organizowanie zajęć popularyzujących historię;
3.6. odtwarzanie tradycyjnych zajęć szlachty polskiej;
3.7. organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, muzyki dawnej,
paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich w zakresie związanym z realizacją
celów Stowarzyszenia;
3.8. organizowanie imprez sportowych związanych ze sportami takimi jak
szermierka, jeździectwo, strzelectwo, jazda konna, łucznictwo;
3.9. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.10. rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia

69.

70.

Bydgoski Klub
Morsów

17.05.2018
15.09.2020

Społeczny
Komitet Budowy
ul. ks. Prałata
Romualda
Biniaka

17.05.2018

Domiński
– Wiceprezes
1.3. Paweł
Balcerowicz
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

– 011/2018
z dnia
10.05.2018 r.

2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

.

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz promocji zimowych kąpieli
w zbiornikach wodnych;
1.2. promowanie zdrowego trybu życia;
1.3. promowanie morsowania poza granicami miasta Bydgoszczy;
1.4. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
1.6. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie zimowych kąpieli;
3.2. prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących morsowania i zdrowego
trybu życia;
3.3. organizowanie wyjazdów poza granice miasta w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, dydaktycznych
i sportowych dla członków Stowarzyszenia;
3.5. wspieranie działalności społecznej, politycznej i gospodarczej członków
Stowarzyszenia;
3.6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania;
3.7. zabieganie o poparcie celów statutowych Stowarzyszenia przez jak
największą grupę mieszkańców Bydgoszczy;
3.8. współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–307 Bydgoszcz
ul. Kossaka 10A/7

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy drogi i parkingu przy ulicy ks. Prałata
Romualda Biniaka w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnic Wyżyny, Kapuściska i Glinki
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–863 Bydgoszcz,
ul. Bł. ks.
Popiełuszki 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Jolantę
Szewczuk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
01/2018 z dnia
20.04.2018 r.

Nie

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Grażynę
Szabelską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
4/2018 z dnia
16.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.35.2018
Sygn.akt.WSO–VI.512.1.6.2020
15.09.2020 – Zmiana danych
w Ewidencji: adres siedziby,
Przedstawiciel.

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.36.2018
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Bydgoskie
Stowarzyszenie
Kolekcjonerów
Broni „LUŚNIA”

18.05.2018
27.09.2022

72.

Fordońskie
Stowarzyszenie
Tenisowe „KORTY
PRZYLESIE”

73.

PROJEKT
SZCZUPAKOWA

71.

1. Cele działania: 1.1. Popularyzowanie wiedzy na temat broni, militariów,
tradycji strzelectwa;
1.2. upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni,
amunicji oraz militariów;
1.3. działanie na rzecz ochrony cennych egzemplarzy broni;
1.4. promowanie pozytywnego wizerunku kolekcjonerów, miłośników
i posiadaczy broni.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji,
pokazów i wystaw broni;
3.2. tworzenie warunków umożliwiających udział członków Stowarzyszenia
w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących
kolekcjonerstwo broni i militariów;
3.3. współpracę i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.4. gromadzenie i tworzenie zbiorów broni;
3.5. tworzenie i prowadzenie rejestrów broni będącej własnością członków
Stowarzyszenia;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.7. organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków
Stowarzyszenia w kolekcjonowaniu broni i amunicji oraz przechowywaniu
i konserwacji broni, amunicji i militariów;
3.8. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

85–563 Bydgoszcz
ul. Piaski 2 a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Barbarę
Telerzyńską - Szuber

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
16.05.2018 r.

Nie

22.05.2018

1. Cele działania: 1.1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie
społeczeństwa:
1.2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ze
szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego;
1.3. popularyzowanie wiedzy na temat tenisa ziemnego;
1.4. działanie na rzecz organizowania aktywnego wypoczynku;
1.5. promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
1.6. działanie na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży;
1.7. promowanie rozwoju tenisa ziemnego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań dotyczących sportu
i rekreacji, będących płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a innymi zainteresowanymi tą
tematyką organizacjami;
3.2. udzielanie porad dotyczących gry w tenisa ziemnego;
3.3. organizowanie i prowadzenie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego;
3.4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie festynów, gier, konkursów, turniejów oraz imprez
sportowo – rekreacyjnych;
3.6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

23.05.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy drogi utwardzonej przy ulicy
Szczupakowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

---------------------

-----------------

-------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.37.2018

85–794 Bydgoszcz,
ul. Lawinowa
14/49

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Tomasza
Frącka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
11.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.38.2018

85–435 Bydgoszcz
ul. Szczupakowa 3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Dorotę
Kaczmarczyk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
20.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.39.2018

Sygn. akt. WSO–V.512.1.21.2022
27.09.2022 – zmiana danych
w Ewidencji: Przedstawiciel
stowarzyszenia
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74.

75.

Kujawsko
– Pomorscy
Łowcy Burz

Radioklub
Bydgoski

15.06.2018
06.08.2019
26.02.2021
30.04.2021
15.06.2021

25.06.2018

1. Cele działania: 1.1. Prognozowanie pogody oraz zjawisk
meteorologicznych;
1.2. działanie na rzecz ostrzegania i ochrony społeczeństwa przed
niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi;
1.3. działanie na rzecz rozwoju meteorologii i klimatologii.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie konferencji, warsztatów, prelekcji
i innych spotkań edukacyjnych;
3.2. prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia;
3.3. prowadzenie obserwacji pogodowych zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa;
3.4. rozwijanie sieci obserwatorów pogody;
3.5. raportowanie i dokumentowanie zjawisk atmosferycznych zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa;
3.6. badania naukowe w zakresie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
3.7. wspieranie gromadzenia danych o niebezpiecznych zjawiskach
atmosferycznych;
3.8. rozwijanie systemu ostrzeżeń przed groźnymi zjawiskami
atmosferycznymi;
3.9. przygotowywanie materiałów edukacyjnych w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–416 Bydgoszcz,
ul. Byszewska
24/2

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju i promocji radiokomunikacji
amatorskiej, amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin
krótkofalarskich;
1.2. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy, umiejętności i właściwych
postaw społecznych wśród interesariuszy radiokomunikacji;
1.3.wspieranie rozwoju nauki i edukacji;
1.4. działanie na rzecz rozwoju telekomunikacji bezprzewodowej
i satelitarnej;
1.5. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.

85–759 Bydgoszcz,
ul. Witebska 1A

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania
wszelkich form kształcenia i samokształcenia, mających na celu podnoszenie
poziomu wiedzy technicznej i umiejętności operatorskich;
3.2. podejmowanie przedsięwzięć popularyzujących radiokomunikację
amatorską w społeczeństwie;
3.3.organizowanie i prowadzenie odczytów, prelekcji, konferencji
i sympozjów;
3.4. organizowanie i prowadzenie wykładów, kursów i szkoleń;
3.5. organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
3.6. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Małgorzata
Telus – Prezes
Zarządu
1.2. Adam Krupa
– Wiceprezes
1.3. Mirosław Rurek
– Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis jednego
z członków Zarządu.

Uchwała nr
3/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
26.04.2021 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pani
Małgorzata
Telus –
powołany
uchwałą
nr 4/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
26.04.2021 r.
i reprezen –
tujący od
tego dnia
stowarzy –
szenie

------------

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
2/2018
z dnia
20.06.2018 r.

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.40.2018
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.27.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
środki działania, Regulamin
działalności, adres siedziby,
zmiana składu Zarządu (tj. zmiana
na stanowisku Wiceprezesa)
Sygn. akt.WSO–V.512.1.7.2021
– 26.02.2021 – zmiana danych
w Ewidencji: Regulamin, Sposób
reprezentacji w sprawach
majątkowych.
Sygn. akt WSO–V.512.1.13.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4/2020
z dnia
22.12.2020 r.

2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów..

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

Nie

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 11/2019
z dnia
28.06.2018 r.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Henryk Wołczyk
– Prezes Zarządu
1.2. Grzegorz Błoński
– Kubiak
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Andrzej Czapczyk
– Skarbnik Zarządu

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2018
z dnia
13.06.2018 r.

Sygn. akt WSO–V.512.3.5.2021
Dnia 15.06.2021 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.41.2018
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76.

Stowarzyszenie
Kolekcjonerów
Broni „Kaliber”

26.06.2018

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie idei kolekcjonerstwa szczególnie
broni, wszelkich form strzelectwa;
1.2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni,
promocja
i popieranie kolekcjonerstwa broni, amunicji i militariów;
1.3. rozwój zainteresowań i wspieranie członków Stowarzyszenia,
działanie na rzecz ochrony cennych egzemplarzy broni;
1.4. prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, naukowej,
naukowo – technicznej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i
pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych i
kolekcjonerskich;
1.5. upowszechnianie tradycji i historii oręża – w tym polskiego;
1.6. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia; promowanie
pozytywnego wizerunku kolekcjonerów, miłośników i posiadaczy broni,
ochrona prawna członków Stowarzyszenia;
1.7. reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków
Stowarzyszenia.

85–011 Bydgoszcz
ul. Śniadeckich 32

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Włodzimierza
Rapkiewicza

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
21.05.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.42.2018

85–791 Bydgoszcz
ul. Rataja 6/84

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Jan
Lewandowski
– Prezes Zarządu
1.2. Andrzej
Czerwonka
– Wiceprezes
Zarządu
1.3. Władysława
Sadkiewicz
– Wiceprezes
Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
22.06.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.43.2018

2. Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska
3. Środki działania: 3.1. Działanie na rzecz kolekcjonerstwa w
szczególności broni, rozwoju wszelkich form strzelectwa;
3.2. organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, szkoleń;
3.3. stwarzanie warunków do rozwoju i upowszechniania
kolekcjonerstwa;
3.4. współpracę i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.5. gromadzenie i tworzenie zbiorów broni;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

77.

Stowarzyszenie
Ogrodowe „Relax”

26.06.2018

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego;
1.2. działanie na rzecz budowania i ulepszania infrastruktury ogrodowej
w tym instalacji wodnej;
1.3. działanie na rzecz zaspokajania wypoczynkowych i rekreacyjnych
potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów i
rencistów;
1.4. wspieranie ochrony środowiska;
1.5. działanie na rzecz podnoszenia standardów ekologicznych
otoczenia;
1.6. promowanie aktywności i integracji społecznej wśród seniorów;
1.7. promowanie zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia wśród
seniorów.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Wszechstronne działanie na rzecz ochrony
przyrody i środowiska;
3.2. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie spotkań oraz imprez integracyjnych i kulturalnych;
3.4. realizowanie projektów związanych z budowaniem i ulepszaniem
infrastruktury ogrodowej w tym instalacji wodnej;
3.5. organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwo w zakresie
zagospodarowania działek i prowadzenia upraw ogrodniczych;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.
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78.

Stowarzyszenie
Miłośników
Muzyki Depeche
Mode „Aureola”

28.06.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz kultury i sztuki poprzez
promowanie treści zawartych w muzyce Depeche Mode;
1.2. działanie na rzecz zwiększania kultury muzycznej wśród
społeczeństwa;
1.3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami w Europie;
1.4. działanie na rzecz wzrostu umuzykalnienia społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Bydgoszczy;
1.5. działanie na rzecz zwiększania wiedzy na temat twórczości Depeche
Mode;
1.6. działanie na rzecz poszerzania kręgu odbiorców muzyki Depeche
Mode;
1.7. wzbogacanie oferty kulturalnej miasta Bydgoszczy ;
1.8. wspieranie promocji miasta Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie eventów, imprez, koncertów,
przeglądów i konkursów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia oraz
aktywne w nich uczestniczenie;
3.2. organizowanie i prowadzenie akcji marketingowych i kampanii
informacyjno – promocyjnych z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
3.4. organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia (dotyczy również zbiórek internetowych);
3.5. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.6. współpraca z mediami;
3.7. wspieranie akcji charytatywnych;
3.8. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia;
3.9. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach
działania.

85–116 Bydgoszcz
ul. Wiatrakowa 3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marcina
Kępińskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
2/2018
z dnia
11.06.2018 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.44.2018

79.

Stowarzyszenie
Wielorybia
27–33

03.07.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy drogi dojazdowej
oraz oświetlenia posesji Wielorybia 27, 29, 31, 33 przy ulicy Wielorybiej
27, 29, 31, 33 w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym
harmonogramu
i kosztorysu; 3.5. wspieranie realizacji przyjętego
harmonogramu budowy.

85–435 Bydgoszcz
ul. Wielorybia 29

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Ksymenę
Klunder

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło
Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
28.06.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.45.2018

80.

Stowarzyszenie
Społeczno
– Kulturalne
„Rozrusznik”

06.07.2018
02.01.2019

1.Cele działania: 1.1. Wspieranie rozwoju nauki i edukacji;
1.2. wspieranie oddolnych inicjatyw młodzieżowych odwołujących się
do solidarności społecznej;
1.3. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
1.4. kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej;
1.5. promowanie i pielęgnowane postaw obywatelskich;
1.6. promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
1.7. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród nieletnich.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3.Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
kursów, szkoleń spotkań, prelekcji w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie projekcji filmów i pogadanek dla młodzieży;
3.3. inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych
oraz dydaktyczno – wychowawczych;
3.4. organizowanie festynów, gier, konkursów i imprez sportowo
– rekreacyjnych;
3.5. prowadzenie działań dydaktyczno – wychowawczych, ze
szczególnych uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży;

85–056 Bydgoszcz
ul.
Marcinkowskiego
4

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Łukasza
Fudałę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło
Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
1/2018 z dnia
04.07.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.46.2018
Sygn. akt. WSO–VI.512.1.62.2018 –
zmiana danych w Ewidencji: adres
siedziby Stowarzyszenia
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3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.7. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnych
celach działania.

81.

82.

Stowarzyszenie
Emerytów
i Rencistów
Energetyki Przy
Enea Operator
Sp. z o. o. Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz

Centrum Inicjatyw
„Ata”

13.07.2018
04.07.2019
29.08.2019

1. Celem działania jest działanie na rzecz:
1.1. integrowania środowiska emerytów i rencistów;
1.2. krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.3. popularyzacji dorobku energetyki bydgoskiej i światowej;
1.4. wspierania różnorodnych form aktywności kulturalno – oświatowej
emerytów i rencistów;
1.5. wspierania działalności naukowo – badawczej.

85–054 Bydgoszcz
ul. Warmińskiego
8 budynek C pokój
118

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wypoczynku dla emerytów
i rencistów;
3.2. organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych dla emerytów
i rencistów;
3.3. organizowanie wyjść do teatrów, kin i na koncerty dla emerytów
i rencistów;
3.4. organizowanie wspólnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
3.5. opracowywanie i wydawanie publikacji periodycznych, w tym
biografii osób szczególnie zasłużonych dla energetyki, a także
przechowywanie ich w Izbie Pamięci Stowarzyszenia;
3.6. współpraca, organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń z
Klubami Seniora i innymi Stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.7. współpraca z Enea Operator Sp. z .o.o. Oddział Dystrybucji
Bydgoszcz
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

07.08.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju edukacji, kultury
i komunikacji językowej;
1.2. promowanie języka polskiego, a także polskiej kultury i tradycji
narodowych wśród obcokrajowców i repatriantów;
1.3. działania na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej;
1.4. propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania się;
1.5. promowanie polskiej kultury ludowej;
1.6. kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej;
1.7. działanie na rzecz budowania i podtrzymywania więzi
międzyludzkich oraz międzypokoleniowych w społeczeństwie
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wydarzeń artystycznych
i kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów, konkursów oraz koncertów
zakresie związanym z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, konferencji z zakresu
edukacji, kultury, komunikacji językowej oraz ochrony zdrowia i
profilaktyki prozdrowotnej;
3.3. wspieranie inicjatyw w zakresie wszechstronnej edukacji dzieci
i młodzieży;
3.4. wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, kultury i zdrowia
wśród wszystkich grup społecznych;
3.5. organizowanie wyjazdów i wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
3.6. organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku;
3.7. wspieranie akcji charytatywnych;
3.8. organizowanie spotkań integracyjnych, wspomagających rozwój
i współpracę społeczności lokalnych;
3.9. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach
działania;
3.10. współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie
promowania działalności Stowarzyszenia.

85–309 Bydgoszcz
ul. Fałata 1/21

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Janusz Roczyński
– Przewodniczący;
1.2. Barbara Kałdan
– Z–ca
Przewodniczącego;
1.3. Bronisława
Kędzia – Skarbnik;
1.4. Danuta Socha
– Księgowa;
1.5. Urszula Pińska
– Członek
2. Sposób
reprezentacji:
Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych oraz
w sprawach
niemajątkowych
wymagane są
podpisy działających
łącznie dwóch
spośród czterech
następujących
członków Zarządu:
Przewodniczącego,
Zastępcy
Przewodniczącego,
Księgowego,
Skarbnika.

Komisja
Rewizyjna:
1. Józef
Jurkowski –
Przewodniczący;
2. Edmund
Hapka;
3. Teresa
Obrzanowska

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Arletta
Ciemnoczołowska
– Prezes Zarządu
1.2. Władysława
Ciemnoczołowska
– Wiceprezes
1.3. Waldemar
Ciemnoczołowski
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
Wymagany jest

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło
Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1/18 z dnia
10.04.2018 r.

Nie

Uchwała
nr 1/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
26.04.2019 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pani Barbara
Kałdan
powołana
uchwałą
nr 2/2019
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
26.04.2019 r.
Od dnia
26.04.2019 r.
Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez
Likwidatora –
Panią Barbarę
Kałdan

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.47.2018
Sygn. akt WSO–VI.512.1.22.2019
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–VI.512.3.6.2019
Dnia 29.08.2019 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy

Regulamin
przyjęło
Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 2
z dnia
06.08.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.48.2018
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podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

83.

84.

Stowarzyszenie
Aktywni
– Zdrowie, Sport,
Uroda

Stowarzyszenie
#aktywna

04.09.2018
19.07.2019
06.03.2020

07.09.2018

1. Cele działania: 1.1. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
1.2. działanie na rzecz właściwego odżywiania się;
1.3. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.4. propagowanie aktywności fizycznej;
1.5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.6. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.7. działalność na rzecz osób w wieku 60+;
1.8. ochrona i promocja zdrowego stylu życia, w tym dotycząca osób
w wieku 60+.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i współorganizowanie imprez
o charakterze kulturalnym i sportowym;
3.2. organizowanie i współorganizowanie wycieczek turystyczno
– krajoznawczych;
3.3. organizowanie zajęć pobudzających sprawność ruchową;
3.4. organizowanie i współorganizowanie konferencji, kursów,
warsztatów, spotkań, szkoleń i prelekcji z zakresu ochrony zdrowia oraz
profilaktyki zdrowotnej;
3.5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych
lub zbliżonych celach działania;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
instytucjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–324 Bydgoszcz
ul. Koszarowa
6/31

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz przestrzegania i kształtowania
prawa do równego traktowania i do życia bez dyskryminacji oraz innych
praw i wolności obywatelskich;
1.2. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet;
1.3. wspieranie rozwoju aspiracji osobistych, materialnych i zawodowych
kobiet;
1.4. działanie na rzecz podnoszenie jakości życia kobiet;
1.5. wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony interesów i praw
kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia;
1.6. wspieranie walki ze społeczną, zawodową i obyczajową
dyskryminacją kobiet;
1.7. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
1.8. działanie na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrony warunków ich pracy
zawodowej;
1.9. wspieranie pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko
– pomorskiego.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, spotkań dyskusyjnych, kursów, warsztatów i szkoleń;
3.2. organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno – artystycznych;
3.3. organizowanie wyjazdów i wycieczek integracyjnych;
3.4. prowadzenie działalności doradczej w tym prowadzenie poradnictwa
prawnego (sesje coachingowe i mentoringowe);
3.5. organizowanie czasu wolnego kobiet i ich rodzin, w tym aktywnego
wypoczynku;
3.6. organizowanie różnych form pomocy, opieki i wsparcia dla kobiet;
3.7. organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.8. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.9. współpracę z mediami;
3.10. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych
lub zbliżonych celach działania;
3.12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
instytucjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–047 Bydgoszcz
ul. Bolesława
Chrobrego 22/5

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Monikę Linkę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
25.08.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.24.2019
– zmiana danych w Ewidencji: adres
siedziby Stowarzyszenia,
Przedstawiciel.
Sygn. akt. WSO–VI.512.2.9.2020
– zmiana danych w Ewidencji: cele
działania, adres siedziby
Stowarzyszenia, Regulamin
działalności

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 1/2020
z dnia
22.02.2020 r.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Dagmarę
Fabiszak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
1/2018
z dnia
05.09.2018 r.

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.50.2018

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.52.2018
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85.

„Zdrowie”

14.09.2018

1. Cele działania: 1.1. Promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
1.2. propagowanie zdrowego odżywiania się;
1.3. działanie na rzecz integracji społeczeństwa;
1.4. działanie na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie warsztatów, wykładów, szkoleń,
prelekcji i konferencji z zakresu ochrony zdrowia oraz profilaktyki
prozdrowotnej;
3.2. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych;
3.4. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych
z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

85–010 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 108

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Dariusza
Szałkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
13.09.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.53.2018

86.

Błękitna

20.09.2018

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy drogi utwardzonej przy
ulicy Błękitnej i części Cedrowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Błękitnej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu; 3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–370 Bydgoszcz
ul. Błękitna 10

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Piotra
Sawków

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 1
z dnia
01.07.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.54.2018

87.

Nasza Ziębia

03.10.2018
26.01.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy drogi przy ulicy Ziębiej
i ulicy Sarniej wraz z obszarem skrzyżowania Sarnia/Jarząbkowa oraz
chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ulicą Sarnią i ulicą Wiewiórczą w
Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulic Ziębiej, Gawroniej, Sarniej,
Biedronkowej oraz Wiewiórczej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu; 3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–431 Bydgoszcz
ul. Ziębia 11

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Piotra
Smoczyka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2018
z dnia
29.09.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.55.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej;
1.2. promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
1.3. propagowanie aktywności fizycznej;
1.4. wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji;
1.5. działanie na rzecz pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie zajęć pobudzających sprawność
ruchową;
3.2. organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych;
3.3. organizowanie różnych form pomocy zdrowotnej, w tym pomocy
w zakresie rehabilitacji i pomocy medycznej dla członków Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie spotkań, szkoleń, kursów i odczytów w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia;

85–323
Bydgoszcz,
ul. Wysoka 1A/30

88.

STOWARZYSZENIE
FIZJOTERAPII
HOLISTYCZNEJ

19.11.2018
13.01.2022
02.03.2022

Sygn. akt.WSO–V.512.1.3.2021
–
26.01.2021 : zmiana danych
w Ewidencji: cele działania, środki
działania, Regulamin działalności.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2/2021
z dnia
16.01.2021 r.
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Danielę
Zakrzewską

Od dnia 10.01.2022r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Danielę
Zakrzewską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 2
z dnia
15.11.2018 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
10.01.2022 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator –
Pani Daniela
Zakrzewska
powołany
uchwałą
nr 2 Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
10.01.2022 r.

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.59.2018
Sygn. akt WSO–V.512.1.3.2022
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora
Sygn. akt WSO–V.512.2.4.2022
Dnia 02.03.2022 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
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3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

89.

Slavos
– Słowiańska
Pracownia
Kultury i Dialogu

28.12.2018

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz szeroko pojętego dialogu między
narodami i krajami słowiańskimi, w szczególności budowanie
dobrosąsiedzkich relacji miedzy Polską, a graniczącymi z nią krajami oraz
społeczeństwami słowiańskimi;
1.2. promowanie kultury narodów słowiańskich, a także ich wkładu w
rozwój kultury i cywilizacji europejskiej;
1.3. popularyzacja języków słowiańskich, a także promowanie
innowacyjnych i pluralistycznych narzędzi komunikacji międzykulturowej
miedzy użytkownikami pokrewnych języków słowiańskich
(np. interkomprehensja);
1.4. wspieranie wszelkich działań na płaszczyźnie oświaty, edukacji, kultury,
nauki, sportu, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska, sprzyjających
wzajemnemu poznaniu się oraz integracji narodów słowiańskich;
1.5. inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz współpracy
ekonomicznej, samorządowej oraz politycznej miedzy krajami słowiańskimi;
1.6. wspieranie i inicjowanie działań ukierunkowanych na zacieśnienie
współpracy na poziomie regionów oraz miast partnerskich z krajów
słowiańskich;
1.7. działanie na rzecz przebywających w Polsce migrantów, a także
uchodźców z krajów słowiańskich oraz ich integracji ze społecznościami
lokalnymi;
1.8. działania o charakterze charytatywnym, organizacja pomocy
humanitarnej, zbiórek oraz wszelkich akcji wsparcia;
1.9. wspieranie ruchu turystycznego między krajami słowiańskimi.

85–163 Bydgoszcz
ul. Jana Biziela
22/24

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Rafała
Marcinkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr 2
z dnia
21.12.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

85–722 Bydgoszcz
ul. Morska 4/122

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Joannę
Studzińską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą nr
2/2018
z dnia
30.12.2018 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.60.2018

2. Teren działania: Obszar całej Polski.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów,
seminariów, debat, konferencji, sympozjów, forum oraz wszelkich innych
form pracy grupowej;
3.2. organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a także obozów
językowych, szkoleniowych, artystycznych, teatralnych, sportowych oraz
wypoczynkowych;
3.3. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;
3.4. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
3.5. prowadzenie działalności badawczej i analitycznej;
3.6. prowadzenie szeroko rozumianej działalności twórczej, artystycznej
oraz plastycznej;
3.7. prowadzenie kampanii i akcji promocyjnych oraz informacyjnych
w szczególności promujących współpracę regionalną i dialog
międzykulturowy;
3.8. produkcję filmów;
3.9. organizację festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, happeningów,
spotkań oraz wszelkich imprez i wydarzeń kulturalnych;
3.10. organizację i finansowanie stypendiów i nagród;
3.11. współpracę z wszelkimi osobami, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami o podobnych celach działania;
3.12. prowadzenie działalności turystycznej.

90.

STUKOT

04.01.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia
społeczeństwa;
1.2. działanie na rzecz ochrony przyrody;
1.3. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii;
1.4. promowanie działalności organizacji pozarządowych;
1.5. popularyzowanie i promowanie empatii i wrażliwości w
społeczeństwie;
1.6. wspieranie inicjatyw lokalnych;
1.7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
1.8. wspieranie aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska
i edukacji ekologicznej;
1.9. działanie na rzecz pomocy społecznej;
1.10. działanie na rzecz zmian o charakterze systemowym;
1.11. promowanie , wspieranie i organizowanie wolontariatu;
1.12. działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej;
1.13. działalność charytatywna;
1.14. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
1.15. działanie na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;
1.16. działanie na rzecz ochrony, dobrostanu i humanitarnego traktowania
zwierząt;

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.1.2019
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1.17. działalnie na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności edukacyjnej
i informacyjnej;
3.2. współpraca, organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń ze
specjalistami, organizacjami, instytucjami oraz innymi Stowarzyszeniami
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie i prowadzenie akcji marketingowych i kampanii
informacyjno – promocyjnych z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń oraz
seminariów z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, odczytów i
pokazów z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.6. podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych na działalność statutową;
3.7. współpraca z mediami;
3.8. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej;
3.9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

91.

Europejskie
Stowarzyszenie
na Rzecz
Bezpieczeństwa

21.01.2019

1. Cele działania: 1.1. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć
mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli, w tym
bezpieczeństwa transportowego, energetycznego, cybernetycznego,
ekologicznego i psychicznego;
1.2. działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia;
1.3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
1.4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.5. działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
1.6. działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
1.7. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
rozwój demokracji;
1.8. działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym;
1.9. działanie na rzecz dzieci i młodzieży;
1.10. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
1.11. działanie na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa;
1.12. działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
1.13. wspieranie rozwoju edukacji, nauki, kultury, oświaty i wychowania;
1.14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
1.15. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.16. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń,
kursów, konferencji, warsztatów, konkursów, prelekcji, wystaw i innych
imprez, w tym kulturalnych w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie różnych form wypoczynku i czasu wolnego m.in. dla
dzieci i młodzieży;
3.3. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej oraz
medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu
oraz masowego komunikowania;
3.4. organizowanie pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji;
3.5. organizowanie i udzielanie poradnictwa obywatelskiego;
3.6. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.7. organizowanie i udzielanie porad prawnych;
3.8. prowadzenie i publikowanie badań naukowych w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.9. prowadzenie działalności naukowo – badawczej w zakresie realizacji
celów Stowarzyszenia;
3.10. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–113 Bydgoszcz
ul. Sieroca 1/28

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Piotra Bojara

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 01/I/2019
z dnia
07.01.2019 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.3.2019
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92.

93.

Stowarzyszenie
Miłośników
Kompetencji
Kluczowych
„MAT–MAX”

Stowarzyszenie
na Rzecz Budowy
ulic Bernarda
Chełkowskiego
i ks. Prałata
Stefana Brylla
w Bydgoszczy

04.02.2019
11.02.2020
06.05.2020
21.05.2020

04.02.2019

1. Cele działania: 1.1. Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie nauk
ścisłych i kompetencji kluczowych;
1.2. działanie na rzecz dobroczynności i pomocy społecznej;
1.3. działanie na rzecz kształtowania postaw prospołecznych;
1.4. działalność charytatywna;
1.5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.6. promocja i organizacja wolontariatu;
1.7. działanie na rzecz aktywizowania środowisk oświatowych, naukowych
i kulturalnych;
1.8. działanie na rzecz rozwoju osobistego;
1.9. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
1.10. działanie na rzecz podnoszenia jakości procesu kształcenia;
1.11. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
1.12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Wrocławia.
3. Środki działania: 3.1. Wdrażanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
i młodzieżą;
3.2. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, poligraficznej
i wydawniczej oraz medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków
masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
3.3. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i
propagandowej;
3.4. inicjowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany młodzieży;
3.5. organizowanie różnych form wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży;
3.6. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.7. tworzenie stron internetowych;
3.8. współpracę z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi;
3.9. wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych;
3.10. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, odczytów, wykładów,
seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia;
3.11. organizowanie imprez kulturalnych, festynów, targów, wystaw
i pokazów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.12. organizowanie różnych form pomocy, opieki i wsparcia dla dzieci
i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspieranie rodzin
w trudnej sytuacji;
3.13. opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na
aktualne problemy społeczne;
3.14. organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
3.15. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.16. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania.

54–433 Wrocław
ul. Nowodworska
27/1

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulic Bernarda
Chełkowskiego
i ks. Prałata Stefana Brylla w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnicy Opławiec w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–472
Bydgoszcz,
ul. Chełkowskiego
17

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Monikę
Bojko–Porębną

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 01/2019
z dnia
02.01.2019 r.

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.2.4.2020
– zmiana danych w Ewidencji:
Przedstawiciel
Od dnia 06.05.2020 r. nadzór
nad działalnością Stowarzyszenia
należy do Prezydenta Miasta
Wrocławia

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 5/2020
z dnia
27.04.2020 r.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Piotra
Ignaczaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2018
z dnia
01.12.2018 r.

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.4.2019

Dnia 21 maja 2020 r.
Stowarzyszenie zostało
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z powodu
wpisania go dnia 14 maja 2020 r.
do Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Wrocławia
pod nr 130 (z powodu zmiany
siedziby na Wrocław)

Nie

--------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.5.2019
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94.

Nurkowa Ekipa
Poszukiwawcza
NAIADES

07.02.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony środowiska wodnego;
1.2. propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.3. działanie na rzecz rozwoju ratownictwa i poszukiwania wodnego
i nurkowego;
1.4. propagowanie aktywności fizycznej;
1.5. działanie na rzecz bezpieczeństwa na terenach nadwodnych;
1.6. działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie różnych form pracy i kształcenia
dla członków Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie i prowadzenie podwodnych akcji poszukiwawczych,
ratowniczych i pomocniczych w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia
oraz aktywne w nich uczestniczenie;
3.3. organizowanie spotkań wspomagających rozwój społeczności
lokalnych;
3.4. prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej i edukacyjnej
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie i prowadzenie wykładów, kursów i szkoleń w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie, prowadzenie i współorganizowanie zawodów
sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną;
3.7. współdziałanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.8. organizowanie zespołów ratowniczych lub poszukiwawczych;
3.9. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej;
3.10. rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

85–681
Bydgoszcz,
ul. Powstańców
Warszawy 6d/2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marcina
Kurasa

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2019
z dnia
24.01.2019 r.

Nie

---------------------

-----------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.6.2019

95.

„Szuwarowa”

19.02.2019
24.10.2019
26.05.2021
16.07.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Szuwarowej w
Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–435
Bydgoszcz,
ul. Szuwarowa 19

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Ewa Spicker
– Prezes
1.2. Dorota Thiem
– Zarrouk
– Zastępca Prezesa
1.3. Dariusz Knapik
– Protokolant
1.4. Lech Szczepański
– Skarbnik
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Zastępcy Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
10.02.2019 r.

Nie

Uchwała nr
1/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
25.05.2021 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator
– Pani
Ewa Spicker
–
powołany
uchwałą
nr 2/2021
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
25.05.2021 r.
i reprezen –
tujący od
tego dnia
stowarzy –
szenie

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.1.8.2019
Sygn. akt WSO–VI.512.1.35.2019
– 24.10.2019 zmiana danych
w Ewidencji: skład Zarządu,
tzn. zmiana na stanowisku
protokolanta
Sygn. akt WSO–V.512.1.17.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.7.2021
Dnia 16.07.2021 r. Stowarzyszenie
zostało na wniosek Likwidatora
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy
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96.

„AKTYWNI
MIESZKAŃCY”

01.03.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz mieszkańców Miasta Bydgoszczy,
a w szczególności mieszkańców Nowego Fordonu;
1.2. działanie na rzecz poprawy infrastruktury mieszkaniowej poprzez
dostawienie zewnętrznej windy do 5 – kondygnacyjnego bloku, w którym
mieści się siedziba Stowarzyszenia (ul. ppor. E. Gierczak 6 w Bydgoszczy);
1.3. promowanie racjonalnego zużycia mediów, zwłaszcza energii oraz
życia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
1.4. działalnie na rzecz wszechstronnego rozwoju ludzi nastawionych na
osiągnięcie swoich celów zawodowych, osobistych i społecznych;
1.5. wspieranie wszelkich form aktywności związanej z rozwojem
osobistym i samorealizacją;
1.6. działanie na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
1.7. działanie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
1.8. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.9. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia i pozostałych
mieszkańców; 1.10. działanie na rzecz ochrony środowiska.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania
szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, warsztatów, spotkań, sympozjów,
seminariów i prelekcji w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie spotkań integracyjnych, okolicznościowych i
informacyjnych dla członków Stowarzyszenia i pozostałych mieszkańców;
3.3. prowadzenie strony internetowej propagującej cele i działalność
Stowarzyszenia;
3.4. popularyzowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku;
3.5. propagowanie postaw aktywności oraz pozytywnego i racjonalnego
podejścia do życia;
3.6. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie pism,
ulotek i broszur;
3.7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.8. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
podmiotami o podobnych celach działania.

85–791
Bydgoszcz,
ul. ppor. E.
Gierczak 6/14

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Alicję
Wojtynę – Jodko

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
27.02.2019 r.

Nie

---------------

---------------

------------

97.

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
DOBRYCH RELACJI
„ABIGAIL”

27.03.2019

1. Cele działania: 1.1. Kształtowanie i rozpowszechnianie postaw
otwartości i poszanowania dla osób i grup społecznych o odmiennej
tożsamości etnicznej, narodowej, religijne i kulturowej;
1.2. promowanie idei dialogu, tolerancji i pojednania;
1.3. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
1.4. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
1.5. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.6. działanie na rzecz poszanowania godności człowieka;
1.7. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa różnych kultur;
1.8. promowanie wzajemnego zrozumienia oraz odrzucenia uprzedzeń
i stereotypów;
1.9. działanie na rzecz wolności, ochrony praw człowieka oraz swobód
obywatelskich; 1.10. działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej;
1.11. kreowanie i wspieranie pozytywnych wzorców oraz szeroko pojętych
działań i postaw obywatelskich.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności informacyjnej,
archiwizacyjnej, wydawniczej, publicystycznej i edukacyjnej w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie i udzielanie poradnictwa obywatelskiego;
3.3. organizowanie i współorganizowanie spotkań i imprez o charakterze
kulturalnym; 3.4. współpraca z mediami;
3.5. aktywny udział w przedsięwzięciach promujących cele
Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie i wspieranie organizowania wykładów, seminariów,
konferencji i sesji popularnonaukowych;
3.7. organizowanie i wspieranie organizowania kursów, warsztatów i
szkoleń w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.8. uczestnictwo w pokojowych demonstracjach oraz eventach w
zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie związanym z
realizacją celów Stowarzyszenia;
3.10. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

85–005
Bydgoszcz,
ul. Gdańska 35/4a

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Krystynę
Lubińską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2019
z dnia
04.03.2019 r.

Nie

---------------

---------------

-----------

Sygn. akt.WSO–VI.512.1.10.2019

Sygn. akt.WSO–VI.512.1.12.2019
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98.

99.

100.

Stowarzyszenie
Leszczowa

29.03.2019
08.01.2021
25.02.2021

BYDGOSKIE
KLASYKI

23.04.2019
02.09.2021

Stowarzyszenie
Planeta Kobiet

21.05.2019

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Leszczowej
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców dzielnicy Osowa Góra w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–435
Bydgoszcz,
ul. Leszczowa 8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marka
Zielińskiego

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz integracji środowisk związanych
z motoryzacją;
1.2. popularyzowanie wiedzy na temat historii motoryzacji;
1.3. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
1.4. działalnie na rzecz podnoszenia kultury motoryzacyjnej;
1.5. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
1.6. działalnie na rzecz ochrony życia i zdrowia;
1.7. popularyzowanie turystyki motoryzacyjnej;
1.8. wspieranie i upowszechnianie kultury technicznej;
1.9. popularyzowanie aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie cyklicznych spotkań i imprez
integracyjnych dla właścicieli i sympatyków pojazdów zabytkowych;
3.2. organizowanie imprez sportowych, edukacyjnych, kulturalnych
i rekreacyjnych, a także aktywne w nich uczestniczenie;
3.3. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
3.4. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych oraz dydaktyczno
– wychowawczych;
3.5. organizowanie i wspieranie organizowania zlotów, festynów, turniejów,
targów, wystaw i konkursów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
a także aktywne w nich uczestniczenie;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.7. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

85–391
Bydgoszcz,
ul. Augustyna
i Romana
Tragerów 6

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Maciej Grycza
– Prezes Zarządu
1.2. Robert Woźniak
– Wiceprezes
1.3. Daniel Pudzyniak
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz aktywizacji kobiet;
1.2. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet;
1.3. wspieranie walki ze społeczną, zawodową i obyczajową dyskryminacją
kobiet;
1.4. wspieranie pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej;
1.5. promowanie i wspieranie wolontariatu;
1.6. wspieranie rozwoju aspiracji osobistych, materialnych i zawodowych
kobiet;
1.7. działanie na rzecz podnoszenie jakości życia kobiet;
1.8. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.9. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki;
1.10. wspieranie rozwoju edukacji i nauki.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–165
Bydgoszcz,
ul. Tucholska
13/21

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Marlenę
Karaś – Hermit

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2019
z dnia
27.03.2019 r.

Nie

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2019
z dnia
12.04.2019 r.

Nie

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2019
z dnia
24.04.2019 r.

Nie

Od dnia 22.12.2020 r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Marka
Zielińskiego

Uchwała nr
1/20 Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
22.12.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

------------

Likwidator
– Pan Marek
Zieliński
powołany
uchwałą
nr 2/20
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
22.12.2020r.

-------------

------------

------------

Sygn. akt.WSO–VI.512.1.13.2019
Sygn. akt WSO–V.512.1.1.2021
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora

Sygn. akt WSO–V.512.3.2.2021
Dnia 25.02.2021 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Sygn. akt.WSO–VI.512.1.15.2019
Sygn. akt.WSO–V.512.1.24.2021
– 02.09.2021 – zmiana danych
w Ewidencji: skład Zarządu.

----------------

----------------

------------
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie konferencji, eventów,
seminariów, prelekcji, spotkań dyskusyjnych, kursów, warsztatów i szkoleń;
3.2. organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i rozrywkowo
– artystycznych;
3.3. organizowanie wyjazdów i wycieczek integracyjnych;
3.4. współpracę z mediami;
3.5. organizowanie różnych form pomocy, opieki i wsparcia dla kobiet;
3.6. prowadzenie działalności doradczej w tym prowadzenie poradnictwa
prawnego i psychologicznego;
3.7. organizowanie czasu wolnego kobiet i ich rodzin;
3.8. wspieranie akcji charytatywnych;
3.9. organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.10. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania;
3.12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz instytucjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

101.

„Stowarzyszenie
Polskich
Fotografów Ptaków
i Przyrody”

21.05.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz środowiska fotografów ptaków
i przyrody, ich aktywizacji oraz rozwoju;
1.2. działanie na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa;
1.3. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.4. działanie na rzecz ochrony przyrody, środowiska i ekologii;
1.5. propagowanie aktywności fizycznej;
1.6. działanie na rzecz twórczości, aktywności poznawczej, społecznej
i obywatelskiej;
1.7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.8. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.9. działanie na rzecz ochrony, dobrostanu i humanitarnego traktowania
zwierząt;
1.10. promowanie i wspieranie wolontariatu;
1.11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
1.12. wspieranie rozwijania zdolności, zainteresowań i potencjału młodego
pokolenia Polaków;
1.13. promowanie artystów działających na terenie miasta Bydgoszczy;
1.14. działalność charytatywna.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania imprez
o charakterze kulturalnym;
3.2. organizowanie i wspieranie organizowania spotkań, zlotów, wystaw,
festynów, targów, eventów i konkursów w zakresie związanym z realizacją
celów Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie i wspieranie organizowania szkoleń, warsztatów,
konferencji, kursów i seminariów w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.4. prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej
i popularyzatorskiej;
3.5. współpracę z mediami;
3.6. organizowanie i prowadzenie akcji marketingowych i kampanii
promocyjno – informacyjnych;
3.7. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej;
3.8. organizowanie wyjść, wyjazdów i wycieczek turystyczno
– krajoznawczych;
3.9. pozyskiwanie sponsorów, patronów i partnerów imprez i przedsięwzięć
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.10. budowanie przestrzeni twórczych, tworzenie ośrodków artystycznych
oraz prowadzenie galerii;
3.11. współpracę z twórcami kultury i sztuki;
3.12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.13. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

85–322 Bydgoszcz,
ul. Gałczyńskiego
8/20

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Jacek Lebioda
– Prezes Zarządu
1.2. Szymon
Chojnacki
– Wiceprezes
1.3. Karol
Wróblewski
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/05/2019
z dnia
14.05.2019 r.

Nie

----------------

----------------

------------
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102.

4sailors.eu

24.05.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz aktywizacji żeglarzy i innych osób
związanych z rekreacją wodną;
1.2. propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.3. promowanie idei uprawiania sportu;
1.4. działalnie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
1.5. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.6. promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
1.7. działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
1.8. promowanie i organizowanie wolontariatu;
1.9. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie szkoleń, spotkań, zawodów,
turniejów i kursów w zakresie związanym z realizacja celów Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie imprez rekreacyjnych;
3.3. organizowanie rejsów morskich i śródlądowych;
3.4. współpraca z mediami;
3.5. organizowanie obozów wypoczynkowych i wycieczek dla dzieci
i młodzieży;
3.6. wspieranie amatorów będących członkami Stowarzyszenia;
3.7. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych;
3.8. pozyskiwanie sponsorów i partnerów okolicznościowych i stałych;
3.9. udostępnianie bazy sprzętowej umożliwiającej realizację celów
Stowarzyszenia;
3.10. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.11. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

85–402 Bydgoszcz,
ul. Przy Parku 12

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Damiana
Skałeckiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/05/19
z dnia
20.05.2019 r.

Nie

----------------

---------------

------------
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103.

CZYSTA PUSZCZA
BYDGOSKA

04.07.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony Puszczy Bydgoskiej;
1.2. promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
1.3. działanie na rzecz ochrony środowiska;
1.4. popularyzowanie aktywnego wypoczynku;
1.5. promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
1.6. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.7. rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony flory i fauny oraz
środowiska naturalnego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie akcji ekologicznych, w tym akcji
sprzątania Puszczy Bydgoskiej;
3.2. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
3.3. organizowanie szkoleń, warsztatów, eventów i spotkań w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia,
3.4. organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych i edukacyjnych
związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.5. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie;
3.6. współpraca z mediami;
3.7. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych
z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia ;
3.8. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.9. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

85–863 Bydgoszcz,
ul. Bohaterów
Kragujewca 4/27

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marcina
Rybackiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
02.07.2019 r.

Nie

---------------------

----------------

------------
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104.

Stowarzyszenie
FRYMARK
Bydgoski

26.07.2019

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie marketingu rolnego;
1.2. wspieranie Rolniczego Handlu detalicznego;
1.3. wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich;
1.4. aktywizowanie społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału
w procesie rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa;
1.5. promocja produktów rolno – spożywczych oraz przetwórstwa;
1.6. informowanie o jakości i cenach, w tym zaletach produktów rolno
– spożywczych;
1.7. wspomaganie rozwoju infrastruktury na rzecz poprawy jakości życia
społeczności wiejskiej;
1.8. inicjowanie, propagowanie i koordynowanie oddolnych inicjatyw
społecznych;
1.9.działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej,

85–614 Bydgoszcz,
ul. Głowackiego
8/14

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Katarzynę Fik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
22.07.2019 r.

Nie

----------------

--------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.25.2019

Strona 48 z 71
wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych
form dochodu dla mieszkańców wsi;
1.10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
1.11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
1.12. ochrona i promocja zdrowia;
1.13. ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego;
1.14. turystyka i krajoznawstwo;
1.15. promowanie aktywności związanych z obcowaniem z przyrodą/naturą;
1.16. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii;
1.17. integracja środowiska przedsiębiorców i producentów rolnych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1.Organizowanie:
1)
imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
służących zwłaszcza promocji produktów rolno – spożywczych
miejscowych producentów regionu i jego tożsamości kulturowej,
2)
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów
i wyjazdów studyjnych,
3)
działalności promocyjnej, informacyjnej, wydawniczej
i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk folderów, plakatów,
książek i magazynów; opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych,
3.2. tworzenie stron internetowych;
3.3. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym;
3.4. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy
warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
3.5. współpraca z organami samorządu gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego oraz instytucjami państwowymi i innymi organizacjami
o podobnym charakterze w kraju i zagranicą w zakresie realizacji celów
regulaminowych;
3.6. czynne uczestnictwo w życiu społecznym, inicjowanie współpracy,
reprezentowanie producentów, promowanie produktów rolnych i rolno
– spożywczych;
3.7. organizowanie pracowni produktu lokalnego, regionalnego
i tradycyjnego oraz wytwarzanie produktów lokalnych, regionalnych
i tradycyjnych;
3.8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia oferty
edukacyjnej Stowarzyszenia oraz współpracy przy pozyskiwaniu środków
finansowych umożliwiających realizację celów regulaminowych
Stowarzyszenia;
3.9. aktywizowanie ludzi nauki, oświaty i biznesu w kraju i zagranicą w celu
wsparcia działań prowadzonych przez Stowarzyszenia;
3.10. działalność w mediach w formach wspomagających realizację celów
Stowarzyszenia;
3.11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze działania.

105.

Stowarzyszenie
Uczestników
Biegów
Terenowych,
Ekstremalnych
i Przeszkodowych
„Przeszkodowa
Bydgoszcz”

26.07.2019

1. Cele działania: 1.1. Popularyzowanie bieganie jako najprostszej formy
aktywności fizycznej;
1.2. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.4. działanie na rzecz szerzenia zasad zdrowej rywalizacji i współpracy
1.5. propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia;
1.6. wspieranie promocji miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko
– pomorskiego;
1.7. działanie na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i współorganizowanie imprez
o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
3.2. organizowanie i współorganizowanie wyjazdów i wycieczek turystyczno
– krajoznawczych;
3.3. organizowanie zajęć pobudzających sprawność ruchową;

85–430 Bydgoszcz,
ul. Gawronia 38

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Beata
Pałaszyńska
– Prezes Zarządu
1.2.Zbyszek
Małkiewicz
– Wiceprezes
1.3. Michał Rulewski
– Wiceprezes
1.4. Karol Kogut
– Skarbnik
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
01.07.2019 r.

Nie

-----------

-----------

-----------
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3.4. organizowanie wyjazdów i imprez integracyjnych;
3.5. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb i zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie i współorganizowanie zawodów, treningów, turniejów,
spotkań, szkoleń i warsztatów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.7. organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.8. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie;
3.9. współpracę z mediami;
3.10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania;
3.11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz instytucjami
pozarządowymi w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia.

wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa,
jednego z dwóch
Wiceprezesów lub
Skarbnika.

106.

Nefrytowa

14.08.2019

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy utwardzonej ulicy Nefrytowej
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–369 Bydgoszcz,
ul. Nefrytowa 7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marka
Rogowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2019
z dnia
30.07.2019 r.

Nie

107.

Bydgoski Alarm
Smogowy – Czyste
Powietrze
Powiedz TAK

19.08.2019
03.03.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz
poprawy jakości powietrza, wody i terenów zielonych ;
1.2. działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i dziedzictwa
przyrodniczego;
1.3. wspieranie i upowszechnianie obywatelskiej postawy proekologicznej;
1.4. działanie na rzecz zmian o charakterze systemowym;
1.5. wspieranie społecznej aktywności obywali w obszarze kultury, oświaty,
edukacji, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony zdrowia;
1.6. działanie na rzecz ochrony zwierząt;
1.7. działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
1.8. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
1.9. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
1.10. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
1.11. krzewienie turystyki i krajoznawstwa;
1.12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
1.13. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

85–220 Bydgoszcz,
ul. Czarna Droga
11/52

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Alina Rybka
– Prezes Zarządu
1.2. Jolanta Kosman
– Wiceprezes
1.3. Kamila
Gawrońska – Dickson
– Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
03.08.2019 r.

Nie

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i wspieranie organizowania spotkań,
imprez, wykładów, paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń w zakresie
związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie wyjazdów rekreacyjno – integracyjnych;
3.3. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
3.4. organizowanie i udzielanie poradnictwa, w tym prawnego;
3.5. organizowanie i promowanie wolontariatu;
3.6. propagowanie swej działalności w środkach masowego przekazu;
3.7. współpraca z mediami;
3.8. wspieranie, koordynowanie i promowanie inicjatyw obywatelskich
w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów

----------------

Uchwała Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
z dnia
23.09.2020 r.
o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego
w
stowarzyszenie
rejestrowane.
Data dokonania
wpisu do KRS
– 19.02.2021 r.
Nr KRS – 881906

----------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.28.2019

---------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.29.2019
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108.

Bydgoski Klub
Modelarzy

22.08.2019
28.01.2020
04.07.2022

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju modelarstwa;
1.2. poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego modelarstwa;
1.3. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.4. rozpowszechnianie wiedzy o sterowaniem ruchem modeli za pomocą
nowoczesnych systemów sterowania;
1.5. działanie na rzecz doskonalenia umiejętności w zakresie budowy modeli,
makiet i dioram;
1.6. wspieranie rozwijania zdolności, zainteresowań i potencjału młodego
pokolenia Polaków.

85–825 Bydgoszcz,
ul. Wojska
Polskiego 65a

3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wystaw, warsztatów, szkoleń,
wykładów, pokazów i imprez w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.2. stworzenie i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do działalności
modelarskiej;
3.3. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla członków
Stowarzyszenia;
3.4. współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
„Pod Aniołem”

03.09.2019
09.03.2022
14.04.2022

1. Cele działania: 1.1 Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa;
1.2. promowanie idei tolerancji oraz przeciwdziałanie wszelkich formom
dyskryminacji;
1.3. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
1.4. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii;
1.5. wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i krajoznawstwa;
1.6. działanie na rzecz seniorów;
1.7. działanie na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej;
1.8. działanie na rzecz pomocy społecznej;
1.9. działanie na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa;
1.10. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.11. działanie na rzecz kultury, edukacji i oświaty.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, wykładów,
konferencji, warsztatów i prelekcji w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie różnych form wypoczynku i czasu wolnego dla rodzin,
dzieci, młodzieży oraz osób chorych i starszych;
3.3. organizowanie różnych form pomocy i opieki dla dzieci, młodzieży, osób
starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących oraz wspieranie rodzin
w trudnej sytuacji;
3.4. organizowanie i wspieranie organizowania imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym;
3.5. współpraca z mediami;
3.6. organizowanie i udzielanie poradnictwa;
3.7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.8. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
podmiotami o podobnych celach działania.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie:
Prezesa i jednego
członka Zarządu
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego
z Członków Zarządu

2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska

109.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Janusz Borowicz
– Prezes Zarządu
1.2.Anna Ratajczak
– Członek Zarządu
1.3. Piotr Okoniewski
– Członek Zarządu

85–858 Bydgoszcz,
ul. Węgierska 1/18

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Marię
Kozłowską

Od dnia 02.03.2022r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Marię
Kozłowską

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
1.
nr 2/2019
z dnia
11.08.2019 r.

Nie

--------------

------------

------------

Sygn. akt. WSO–VI.512.2.1.2020
– 28.01.2020 – zmiana danych
w Ewidencji: adres siedziby
Stowarzyszenia.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4/2022
z dnia
03.06.2022 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2
z dnia
28.08.2019 r.

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.30.2019

Sygn. akt. WSO–VI.512.2.16.2022
– 04.07.2022 – zmiana danych
w Ewidencji: Regulamin
działalności, sposób
reprezentowania Stowarzyszenia
przez Zarząd, adres siedziby,
skład Zarządu.

Nie

Uchwała nr
1/2022
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
02.03.2022 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator –
Pani Maria
Kozłowska
powołany
uchwałą
nr 2/2022
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
02.03.2022r.

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.31.2019
Sygn. akt WSO–V.512.1.9.2022
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora
Sygn. akt WSO–V.512.2.5.2022
Dnia 14.04.2022 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
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110.

111.

Bydgoskie
Stowarzyszenie
Edukacji i Rozwoju
Kryptowalut

Stowarzyszenie
FELIKS

16.10.2019
29.03.2021
08.06.2021
23.07.2021

24.10.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju i promocji systemu
Kryptowalut;
1.2. ochrona podstawowych praw człowieka w społeczeństwie
nadzorowanym;
1.3. tworzenie, promocja i realizacja programów edukacyjnych
rozwijających świadomość społeczną w kwestii bezpieczeństwa w
Internecie;
1.4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
poprzez Internet;
1.5. inicjowanie szkoleń i programów wspomagających rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację
zawodową z wykorzystaniem sieci Internet oraz systemu Kryptowalut;
1.6. działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska oraz recyklingu;
1.7. aplikowanie o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na poczet
Stowarzyszenia.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz
z zakresu problematyki ochrony praw człowieka w społeczeństwie
nadzorowanym;
3.2. współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami,
w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi,
jednostkami samorządowymi;
3.3. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów
Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów
edukacyjnych;
3.5. organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno – oświatowej;
3.6. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz
publikowanie materiałów edukacyjnych;
3.7. gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących rozwoju
społeczności internetowych oraz systemu Kryptowalut;
3.8. badania nad rozwojem infrastruktury Internetu oraz sposobami
wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych;
3.9. zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań społecznych;
3.10. prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;
3.11. pozyskiwanie dotacji zewnętrznych i darowizn.

85–796
Bydgoszcz,
ul. Bydgoskich
Olimpijczyków 3/8

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie organizacji pozarządowych;
1.2. promocja i wspieranie inicjatyw aktywizujących osoby w wieku
emerytalnym;
1.3. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt;
1.4. wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju edukacji, hobby,
kultury, sportu, oświaty i wychowania;
1.5. popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa;
1.6. promowanie kultury regionu.

85–052
Bydgoszcz,
ul. Cieszkowskiego
5/17

2. Teren działania: województwo kujawsko – pomorskie, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizację szkoleń, kursów, wystaw, warsztatów,
prelekcji, koncertów oraz innych imprez i wydarzeń;
3.2. współpracę i realizację działań wspierających inne organizację
pozarządowe, szkoły, władze samorządowe, instytucje kultury, kluby
sportowe i inne instytucje.
3.3. organizację akcji charytatywnych;
3.4. prowadzenie profili w mediach społecznościowych i stron www.

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Filip Śledziński
– Prezes Zarządu
1.2. Adrian Bladosz
– Wiceprezes
1.3. Małgorzata Buda
– Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
11.09.2019 r.

Nie

-----------

-----------

-----------

Sygn. akt. WSO–V.512.2.4.2021
29 marca 2021 – wszczęcie przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
sprawy nadzorczej wobec władz
Stowarzyszenia.
8 czerwca 2021 r. – złożenie
przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy do Sądu
wniosku o rozwiązanie
Stowarzyszenia.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego
z dwóch
Wiceprezesów.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Jurija
Owsiannikow

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.33.2019

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
postanowieniem
BY.XIII Ns–Rej. KRS 7192/21/294
z dnia 12 lipca 2021 r. ustanowił
kuratora dla stowarzyszenia
celem reprezentowania
podmiotu w postępowaniu
o jego rozwiązanie.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 /2019
z dnia
23.10.2019 r.

Nie

-------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.36.2019
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112.

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo
i Przyszłość Ziemi
Bydgoskiej”

30.10.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego,
kulturowego i społecznego Ziemi Bydgoskiej;
1.2.działanie na rzecz ochrony środowiska;
1.3. promowanie i pielęgnowanie postaw obywatelskich oraz idei
patriotycznych i tradycji narodowych;
1.4. działanie na rzecz ochrony zabytków;
1.5. wspieranie rozwoju materialnego i niematerialnego Ziemi Bydgoskiej;
1.6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.7. promowanie regionu kujawsko – pomorskiego pod względem jego
walorów turystycznych i dziedzictwa kultury;
1.8. kreowanie liderów społeczności lokalnej;
1.9. wspieranie różnych form aktywności związanej z promocją Ziemi
Bydgoskiej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3.Środki działania: 3.1. Organizowanie rocznic historycznych i różnych
spotkań upamiętniających przeszłość Ziemi Bydgoskiej;
3.2. prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej i edukacyjnej
w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.3.organizowanie wydarzeń, spotkań i imprez związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia;
3.4. rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–795
Bydgoszcz,
ul. Kiedrowskiego
2/76

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Sławomira
Młodzikowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
01.10.2019 r.

Nie

--------------

-------------

-----------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.37.2019

113.

AKADEMIA
PATRIOTYCZNA
„GAWĘDA”

04.12.2019

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz edukacji historycznej, artystycznej
i literackiej; 1.2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii Polski wśród
społeczeństwa;
1.3. promocja i popieranie postaw patriotycznych bohaterów historycznych
i współczesnych;
1.4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi.

85–113
Bydgoszcz,
ul. Sieroca 19/8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Marka
Jarocińskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2019
z dnia
02.12.2019 r.

Nie

-------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.39.2019

85–614
Bydgoszcz,
ul. Głowackiego 9

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Mariusz Kubas
– Prezes
1.2. Grzegorz
Skorupa
– Wiceprezes
1.3. Piotr
Wesołowski
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
07.12.2019 r.

Nie

---------------

-------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.1.41.2019

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1.Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
koncertów oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych;
3.2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;
3.3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach
działania;
3.4. występowanie z wnioskami o pomoc organizacyjną i wsparcie
finansowe do właściwych organów administracji w przypadku realizacji
projektów o większej skali oddziaływania społecznego;
3.5. współpraca z mediami.

114.

Otwarta Sieć Rzeczy

17.12.2019

1. Cele działania: 1.1. Zbudowanie w Polsce otwartej infrastruktury
sieciowej dla Internetu Rzeczy;
1.2.utrzymywanie otwartej infrastruktury sieciowej oraz związanego z nią
ekosystemu, umożliwiającego budowanie rozwiązań z obszaru Internetu
Rzeczy;
1.3.wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami,
jednostkami naukowo – badawczymi oraz administracją publiczną
w zakresie propagowania i wdrażania nowych technologii, ze szczególnym
uwzględnieniem Internetu Rzeczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1. Uruchomienie w Polsce otwartej i bezpłatnej dla
użytkowników sieci LoRaWAN, odpowiedniej do tworzenia profesjonalnych
aplikacji, a także do celów testowania i prototypowania;
3.2. promowanie, instalowanie i obsługiwanie innych niż LoRaWAN typów
otwartych sieci dostępnych swobodnie dla każdego, jeśli będzie to
technicznie i ekonomicznie uzasadnione;
3.3. organizowanie wydarzeń i spotkań (w tym konferencji, warsztatów,
seminariów, szkoleń i wykładów) zarówno dla społeczności otwartej
infrastruktury sieciowej, jak i dla szerszej publiczności;
3.4. przygotowywanie i oferowanie (publikacja) materiałów edukacyjnych;
3.5. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Stowarzyszenia;
3.6. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych służących rozwojowi
gospodarki opartej na wiedzy;
3.7. współpraca z instytucjami publicznymi oraz organami administracji
rządowej i samorządowej;
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3.8.współpraca z wyższymi uczelniami, instytucjami naukowo
– badawczymi;
3.9. uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych oraz
wymiana doświadczeń.

115.

116.

Stowarzyszenie
MODrzew
– Monitoring
Obywatelski Drzew

ŻYJEMY SPORTEM

06.02.2020
09.02.2021

28.02.2020

w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
Podpis Prezesa lub
jednego z dwóch
Wiceprezesów.

1. Cele działania: 1.1. Ochrona środowiska i przyrody, działanie na rzecz
ekologii i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony roślin i zwierząt;
1.2. obserwacja i dokumentowanie liczby, gatunków i stanu drzew
i krzewów w mieście i opracowywanie raportów na ten temat;
1.3. inicjowanie aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska
i przyrody, w szczególności do przejrzystości uregulowań dotyczących
wycinek drzew i krzewów w mieście i przekształcania terenów zielonych;
1.4. podejmowanie działań praktycznych w zakresie ochrony środowiska,
opieka nad drzewami w mieście;
1.5. działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie ochrony
środowiska i przyrody;
1.6. inicjowanie akcji proekologicznych;
1.7. obywatelska kontrola działań władz publicznych, działalności
gospodarczej, biznesu oraz wpływu tych działań na zieleń, ze szczególnym
uwzględnieniem drzew na terenie Miasta Bydgoszczy.
2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem
Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Monitoring podmiotów wnioskujących
i podejmujących decyzje związane z wycinką drzew;
3.2. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych
oraz inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się sferze przedmiotowych
uregulowań prawnych;
3.3. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, koncertów i działań
artystycznych propagujących cele Stowarzyszenia;
3.4. podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi,
międzynarodowymi, instytucjami naukowymi, sektorem gospodarczym oraz
środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez
Członków i Członkinie Stowarzyszenia;
3.6. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

85–056 Bydgoszcz,
ul.
Marcinkowskiego
11/3

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz tworzenia warunków zdrowego
i aktywnego trybu życia poprzez sport;
1.2. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez
wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową;
1.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie imprez sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
3.2. organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego;
3.3. uczestniczenie w imprezach sportowych;
3.4. współpraca z mediami;
3.5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub
zbliżonych celach działania;
3.6. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz instytucjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–334 Bydgoszcz,
ul. Huzarska 3/36

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Marzena
Błaszczyk
– Przewodnicząca
Zarządu
1.2. Emilia
Mielewczyk
– Zastępczyni
Przewodniczącej
Zarządu
1.3. Łukasz Sołtys
– Zastępca
Przewodniczącej
Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Nie

---------------

---------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.3.2020
Sygn. akt. WSO–V.512.1.4.2021
– 09.02.2021 – zmiana danych
w Ewidencji: skład Zarządu,
Regulamin.

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 4 z dnia
28.01.2021 r.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków/członkiń
Zarządu działających
łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis
Przewodniczącego/
Przewodniczącej
i jednego z dwóch
Zastępców
Przewodniczącego/
Przewodniczącej.
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Grzegorza
Daszkowskiego

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
29.01.2020 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
24.02.2020 r.

Nie

-------------

-------------

-------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.7.2020
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117.

AMBASADA
W BYDGOSZCZY

08.04.2020
14.05.2020
25.06.2020

1. Cele działania: 1.1. Pomoc finansowa dla podmiotów prowadzących
żłobki, kluby dziecięce i opiekunów dziennych w utrzymaniu bieżącego
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z powodu
pandemii COVID–19 – priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi
Bydgoskiej;
1.2. pomoc dla potrzebujących rodzin wielodzietnych w ciężkiej sytuacji
materialnej w zakupie elektronicznych pomocy dydaktycznych w celu
realizacji podstawy programowej w nauczaniu zdalnym z powodu COVID–
19, w szczególności poprzez zakup: laptopów, modemów oraz
zapewnieniu stałego dostępu do Internetu, priorytetowo traktując
mieszkańców Ziemi Bydgoskiej;
1.3. prowadzenie wszechstronnej działalności w ochronie zdrowia,
wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
i charytatywnym;
1.4. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej i materialnej;
1.5. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
w ruchu lądowym, kolejowym i lotniczym;
1.6. działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy
pomiędzy administracją publiczną, a partnerami społecznymi, a także
upowszechnianie i ochrona praw człowieka, samorządności i wychowania
obywatelskiego dzieci;
1.7. poprawa jakości warunków życia dziecka zdrowego
i niepełnosprawnego, jego wielostronnego rozwoju, a w szczególności
przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
upowszechnianie zdrowego stylu życia i ograniczanie skutków ubóstwa
rodzin wychowujących dzieci;
1.8. działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci
i młodzieży;
1.9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a w szczególności
pomoc w zapewnieniu opieki doraźnej i cyklicznej w warunkach
domowych lub specjalistycznych;
1.10. promocja i organizacja wolontariatu;
1.11. promocja dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej;
1.12. inicjowanie działań edukacyjnych i aktywności sportowej;
1.13. popularyzacja oraz wspieranie zdrowego trybu życia;
1.14. wszelkie działania mające na celu ochronę zwierząt;
1.15. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy
i okrucieństwa wobec zwierząt;
1.16. udzielanie pomocy dla właścicieli zwierząt, których z powodu trudnej
sytuacji życiowej nie stać na utrzymanie zwierzęcia lub zwierząt;
1.17. propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności charytatywnej;
3.2. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
3.3. organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów
i konferencji służących wymianie doświadczeń oraz inne formy działalności
wychowawczej;
3.4. działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych
i zawodowych zainteresowanych i wspierających cele Stowarzyszenia;
3.5. pomoc społeczna na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej,
ukierunkowana na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc
społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej;
3.6. prowadzenie działalności wydawniczej, książek, broszur, ulotek
i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie
drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map
i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej;
3.7. organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów
i konferencji służbowych;
3.8. prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki
uzależnień w szczególności alkoholizmu i narkomanii;
3.9. prowadzenie akcji charytatywnych, w tym zbiórek stacjonarnych
i internetowych.

85-624 Bydgoszcz,
ul. 11 Listopada
8b

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Bartosz Magryta
– Prezes
1.2. Marcin Pirowicz
– Wiceprezes
– Skarbnik
1.3. Anna Czerwonka
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
jednego
z dwóch
Wiceprezesów.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 4/04/2020
z dnia
04.04.2020 r.

Nie

Uchwała nr
11/05/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
11.05.2020 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Likwidator –
Pan Bartosz
Magryta
powołany
uchwałą
nr
01/11/05/2020
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
11.05.2020 r.

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.10.2020
Sygn. akt
WSO–VI.512.2.11.2020 – zmiana
danych w Ewidencji: rozwiązanie
Stowarzyszenia i powołanie
Likwidatora

Od dnia 11.05.2020r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Pana Bartosza
Magrytę

Sygn. akt WSO–VI.512.3.3.2020
Dnia 25.06.2020 r.
Stowarzyszenie zostało na
wniosek Likwidatora wykreślone
z Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
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118.

Europejska
Akademia
Introligatorska

23.06.2020

1. Cele działania: 1.1. Integracja środowiska introligatorskiego;
1.2. działanie na rzecz ochrony i kultywowania polskiego introligatorstwa;
1.3. promowanie warunków rozwoju zawodu introligatorskiego zarówno
rzemieślniczego jak i artystycznego;
1.4. promocja sztuki introligatorskiej wśród społeczeństwa;
1.5. prezentowanie i promowanie prac członków Stowarzyszenia;
1.6. popularyzowanie zawodu introligatora oraz sztuki profesjonalnego
oprawiania książki zarówno rzemieślniczej jak i artystycznej;
1.7. wspieranie i promowanie wolontariatu oraz działań charytatywnych;
1.8. działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
członków Stowarzyszenia;
1.9. działanie na rzecz budowania i podtrzymywania więzi międzyludzkich
oraz międzypokoleniowych w społeczeństwie;
1.10. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz
pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
1.11. gromadzenie pamiątek , książek i podręczników do nauki zawodu
introligatorskiego, jak również maszyn i urządzeń introligatorskich;
1.12. utworzenie szkoły introligatorskiej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów,
konferencji i wystaw oraz spotkań z zakresu introligatorstwa;
3.2. prowadzenie pro publico bono działalności wystawienniczej,
publicystycznej i szkoleniowej;
3.3. pozyskiwanie i gromadzenie środków z przeznaczeniem na realizację
celów Stowarzyszenia;
3.4. wydawanie czasopisma poświęconego introligatorstwu;
3.5. opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego;
3.6. wydawanie materiałów szkoleniowych i reklamowych, w tym
informujących o krajowych i międzynarodowych imprezach
introligatorskich;
3.7. organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów,
sesji popularno – naukowych dla członków Stowarzyszenia;
3.8. współpraca z mediami;
3.9. współpraca oraz wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami
i fundacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą;
3.10. współpraca z uczelniami, muzeami, placówkami naukowymi
i instytucjami kultury, które swoim działaniem obejmują sztukę książki.

85–704 Bydgoszcz,
ul. Kołobrzeska
18/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Leszka Knyrka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 4 z dnia
07.05.2020 r.

Nie

------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.13.2020

119.

BYDGOSKA GRUPA
BUDOWLANA
– STOWARZYSZENIE

08.07.2020

1. Cele działania: 1.1. Działalność w zakresie informowania o dostępnych
rozwiązaniach technicznych i technologicznych stosowanych w toku
procesu budowlanego;
1.2. działania na rzecz promowania właściwych, efektywnych,
dostosowanych do potrzeb konkretnego inwestora rozwiązań w toku
procesu budowlanego;
1.3. koordynacja działań specjalistów z różnych branż w celu optymalizacji
procesu budowlanego;
1.4. stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy specjalistami
z różnych branż w celu optymalizacji usług świadczonych przez każdego
z nich;
1.5. promocja rozwiązań zapewniających kompleksowe zorganizowanie
całego procesu budowlanego;
1.6. prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy;
1.7. działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Teren działania: Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.
3. Środki działania: 3.1. Publikowanie materiałów informacyjnych,
edukacyjnych, szkoleniowych oraz technicznych;
3.2. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji związanych
z tematyką budowlaną;
3.3. współpraca z sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
zainteresowanymi wsparciem działalności gospodarczej w zakresie branży
budowlanej;
3.4. udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego
przedsiębiorcom i ich inicjatywom oraz organizacjom związanym
z przedmiotem działania Stowarzyszenia;
3.5. współpraca z instytucjami i organizacjami o zbliżonych celach
działania;

85–080 Bydgoszcz,
ul. Libelta 8

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Damian Zieliński
– Prezes Zarządu
1.2. Malwina
Wilbrandt
– Fritzkowska
– Członek Zarządu
1.3. Piotr Rytlewski
– Członek Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2020
z dnia
26.05.2020 r.

Nie

------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.14.2020

2. Sposób
reprezentacji:
Do reprezentowania
Stowarzyszenia
wymagane jest
współdziałanie co
najmniej 2 członków
Zarządu
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3.6. wypowiadanie się w sprawach technicznych, związanych z celami
Stowarzyszenia;
3.7. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu
działania Stowarzyszenia oraz przygotowywanie nowych rozwiązań w tym
zakresie;
3.8. organizacja targów, konferencji i spotkań oraz udział w takich
przedsięwzięciach.

120.

KUJAWSKO
POMORSKIE
CENTRUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
I SPORTU

24.07.2020
18.08.2022

1. Cele działania: 1.1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;
1.2. propagowanie szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez
promowanie ruchu i zdrowego trybu życia
1.3. upowszechnianie wiedzy i korzyści płynących z aktywności fizycznej
w oparciu o szkolenia, warsztaty, konferencje, treningi z udziałem
utytułowanych sportowców oraz ekspertów w danej dziedzinie;
1.4. szerzenie postaw patriotycznych w oparciu o utytułowane postaci
historyczne i ich doświadczenie życiowe;
1.5. edukacja ekologiczna i kształtowanie u dzieci i dorosłych postaw
proekologicznych;
1.6. budowanie w świadomości dzieci i osób dorosłych troski
i odpowiedzialności o otaczającą ich przyrodę oraz kraj.

85–687 Bydgoszcz
ul. Hipiczna 7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Grzegorza
Wąsa

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
20.07.2020 r.

Nie

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Leszka Knyrka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 4
z dnia
01.08.2020 r.

Nie

------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–VI.512.2.15.2020
Sygn.akt.WSO–V.512.1.18.2022
18.08.2022 – zmiana danych
w Ewidencji: adres siedziby

2. Teren działania: Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji,
spotkań z ekspertami;
3.2. organizacja wypoczynku dzieci (obozy, kolonie, półkolonie);
3.3. organizacja turniejów, konkursów, zawodów;
3.4. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
instytucjami pozarządowymi w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia.

121.

Stowarzyszenie
Introligatorów
Polskich

19.08.2020
24.08.2020

1. Cele działania: 1.1. Popularyzacja introligatorstwa;
1.2. organizacja warunków rozwoju zawodu introligatorskiego;
1.3. prezentowanie i promowanie prac członków Stowarzyszenia;
1.4. rozwijanie zainteresowań artystycznych zwłaszcza introligatorskich
wśród dorosłych, młodzieży;
1.5. działanie na rzecz promocji członków Stowarzyszenia;
1.6. promocja Polski na arenie międzynarodowej;
1.7. integrowanie społeczności introligatorskiej;
1.8. działalność charytatywna;
1.9. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
introligatorami.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów,
konferencji i wystaw oraz spotkań z zakresu introligatorstwa;
3.2. prowadzenie pro publico bono działalności wystawienniczej,
publicystycznej i szkoleniowej;
3.3. pozyskiwanie i gromadzenie środków z przeznaczeniem na realizację
celów Stowarzyszenia;
3.4. wydawanie czasopisma poświęconego introligatorstwu;
3.5. opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego;
3.6. wydawanie materiałów szkoleniowych i reklamowych, w tym
informujących o krajowych i międzynarodowych imprezach
introligatorskich;
3.7. organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów,
sesji popularno – naukowych dla członków Stowarzyszenia;
3.8. współpraca z mediami;
3.9. współpraca oraz wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami
i fundacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą;
3.10. współpraca z uczelniami, muzeami, placówkami naukowymi
i instytucjami kultury, które swoim działaniem obejmują sztukę książki.

85–838 Bydgoszcz
ul. Spokojna 1A

------------

------------

------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.1.2020
Sygn.akt.WSO–V.512.1.3.2020
– 24.08.2020 – zmiana danych
w Ewidencji: zmiana adresu
siedziby
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122.

123.

Klub Ambasadorski
Bydgoszcz

Stowarzyszenie
Wielokulturowe
ProAdapt

19.08.2020

31.08.2020
30.11.2021
07.01.2022
25.01.2022

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz szanowania godności człowieka,
tolerancji, przeciwstawiania się dyskryminacji;
1.2. propagowanie zasad humanizmu oraz porozumienia między
narodami;
1.3. pielęgnowanie przyjaźni ponad granicami i pomaganie sobie
w różnych obszarach życia;
1.4. wspieranie porozumienia i przyjaźni na płaszczyźnie lokalnej,
narodowej i międzynarodowej;
1.5. angażowanie się w życie społeczne i kulturalne, czynna i aktywna
realizacja zasad życia opartego na przyjaźni z innymi ludźmi.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Współpraca z innymi Klubami Ambasadorskimi;
3.2. organizowanie wolnych od przesądów spotkań dyskusyjnych,
rozmów, będących wymianą wiedzy i doświadczeń;
3.3. współpraca z władzami miasta oraz organizacjami zainteresowanymi
rozwojem i promocją naszego miasta i regionu;
3.4. organizowanie spotkań naukowo – kulturalnych z możliwością
zapraszania prelegentów wraz z podsumowującą dyskusją i wymianą
spostrzeżeń;
3.5. wypowiadanie się w sprawach publicznych;
3.6. współpraca w kraju i za granicą, z innymi organizacjami
pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i samorządowej,
osobami fizycznymi i prawnymi oraz środowiskami naukowymi na rzecz
realizacji celów statutowych;
3.7. organizacja szkoleń oraz szkolenie członków Stowarzyszenia
i współpracowników;
3.8. organizowani krajowej i międzynarodowej wymiany informacji
w zakresie celów Stowarzyszenia;
3.9. uczestnictwo w życiu społecznym, wyrażanie poglądów na tematy
społeczne.

85–677 Bydgoszcz
ul. Podchorążych 3

1. Cele działania: 1.1. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie
wszechstronnej współpracy emigrantów w Polsce;
1.2. wspieranie dążeń emigracji do umacniania swych pozycji społeczno
– ekonomicznych w Polsce;
1.3. wspieranie działalności międzykulturowej społeczności emigrantów
oraz obywateli Państwa Polskiego;
1.4. integracja społeczności lokalnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności kulturalnych:
konferencje, wystawy fotograficzne, fora;
3.2. prowadzenie działalności wydawniczej;
3.3. przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej;
3.4. artystyczna działalność twórcza;
3.5. tworzenie i prowadzenie stron internetowych związanych z celami
Stowarzyszenia.

85–689 Bydgoszcz
ul. Dukielska 1-3/4

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Anna Gabryel
– Prezes,
1.2. Jerzy Witek
– Wiceprezes,
1.3. Monika
Telaczyńska
– Sekretarz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
07.03.2020 r.

Nie

----------

----------

----------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.2.2020

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/W/2020
z dnia
03.08.2020 r.

Nie

----------

----------

----------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.4.2020

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa lub
Wiceprezesa
1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Andrii
Bondarenko – Prezes
1.2. Nataliia
Aleksandrova
– Wiceprezes
1.3.Khrystyna
Bordiuh
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
i jednego z dwóch
Wiceprezesów.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
i jednego z dwóch
Wiceprezesów.

Sygn.akt.WSO–V.512.1.29.2021
– 30.11.2021 – zmiana danych
w Ewidencji – skład Zarządu
Sygn. akt WSO–V.512.1.2.2022
– 7.01.2022 – przekazanie akt
ewidencyjnych Stowarzyszenia
Prezydentowi Miasta Torunia,
z uwagi na zmianę siedziby
Stowarzyszenia z Bydgoszczy na
Toruń.
Od dnia 19.01.2022 r. nadzór
nad działalnością Stowarzyszenia
należy do Prezydenta Miasta
Torunia

Dnia 25.01.2022 r.
Stowarzyszenie zostało
wykreślone z Ewidencji
stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z powodu
wpisania go dnia 19.01.2022 r.
do Ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Torunia pod
nr 65 (z powodu zmiany siedziby
na Toruń)
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124.

STANĄĆ NA NOGI

03.09.2020

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na
schorzenia kręgosłupa;
1.2. promowanie działalności organizacji pozarządowych;
1.3. popularyzowanie i promowanie empatii i wrażliwości
w społeczeństwie;
1.4. wspieranie inicjatyw lokalnych;
1.5. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
1.6. działanie na rzecz pomocy społecznej;
1.7. promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu;
1.8. działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej;
1.9. działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom chorującym na
schorzenia kręgosłupa;
1.10. działalność charytatywna;
1.11. działanie na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie działalności edukacyjnej
i informacyjnej;
3.2. współpraca, organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń ze
specjalistami, organizacjami, instytucjami oraz innymi Stowarzyszeniami
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.3. organizowanie i prowadzenie akcji marketingowych i kampanii
informacyjno – promocyjnych zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń oraz
seminariów z zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.5. organizowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, odczytów
i pokazów zakresu realizacji celów Stowarzyszenia;
3.6. podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych na działalność statutową;
3.7. współpraca z mediami;
3.8. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej;
3.9. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

85–791 Bydgoszcz
ul. Jana Piwnika
Ponurego 4/21

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Joannę Appel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2
z dnia
30.08.2020 r.

Nie

---------

---------

---------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.5.2020

125.

Młoda Bydgoszcz

12.10.2020

1. Cele działania: 1.1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców
Bydgoszczy;
1.2. aktywizacja bydgoskiej młodzieży;
1.3. promocja uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez młodzież;
1.4. promocja inicjatyw młodzieży;
1.5. kreowanie i wspieranie szeroko pojętych działań i postaw
obywatelskich;
1.6. rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie
obywatelskich postaw i zachowań, zachęcanie do aktywności w życiu
społecznym, kulturalnym i politycznym;
1.7. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–138 Bydgoszcz
ul. Czackiego
17/47

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Paweł Przepióra
– Prezes Zarządu
1.2. Jakub
Masiakowski
– Członek Zarządu
1.3. Szymon
Baumgart
– Członek Zarządu

Komisja
Rewizyjna:
1. Konrad
Fijałkowski.
2.Bartosz
Barwiński.

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 3/2020
z dnia
05.10.2020 r.

Nie

---------

---------

---------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.8.2020

3. Środki działania: 3.1. Organizacja debat dla młodzieży;
3.2. podejmowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami;
3.3. wypowiadanie się w sprawach publicznych;
3.4. podejmowanie współpracy z instytucjami administracji publicznej
i samorządowej;
3.5. podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi;
3.6. organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji protestacyjnych lub
wspierających;
3.7. organizowanie szkoleń, spotkań, kursów, konferencji, warsztatów,
prelekcji, konkursów oraz innych imprez służących realizacji celów
statutowych;
3.8. składanie petycji, skarg i wniosków do odpowiednich instytucji;
3.9. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach
służących realizacji celów statutowych;
3.10. współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi;
3.11. organizowanie pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży, osób
starszych i niepełnosprawnych oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji;
3.12. opracowywanie i realizacja programów pomocy odpowiadających
na aktualne problemy społeczne;
3.13. prowadzenie działalności PR w zakresie dotyczącym celów
Stowarzyszenia, w tym prowadzenie profili na portalach
społecznościowych.

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub jednego z dwóch
członków Zarządu.
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126.

„Stowarzyszenie
Sportowe
Maximus”

23.10.2020

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu;
1.2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych;
1.3. działanie na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku;
1.4. promowanie zdrowego trybu życia;
1.5. wspieranie wszelkich działań mających na celu krzewienie kultury
fizycznej, a zwłaszcza rozwój sportów sylwetkowych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych
i tanecznych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia ich rozwoju;
3.2. organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji
popularyzujących sport w mieście Bydgoszcz;
3.3. organizowanie współzawodnictwa sportowego;
3.4. współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

85–813 Bydgoszcz
ul. Chabrowa 9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Magdalenę
Szczepańską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2020
z dnia
20.10.2020 r.

Nie

------------

------------

------------
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127.

Brazylijska Sztuka
Walki Capoeira

16.11.2020

1. Cele działania: 1.1. Popularyzowanie Capoeiry jako sztuki walki;
1.2. działanie na rzecz promocji kultury Brazylii;
1.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.4. działanie na rzecz szerzenia zasad zdrowej rywalizacji;
1.5. propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia;
1.6. wspieranie promocji Miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko
– pomorskiego;
1.7. działanie na rzecz zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie treningów i zajęć o charakterze
rekreacyjnym;
3.2. organizowanie wyjazdów szkoleniowych;
3.3. organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.4. pozyskiwanie sponsorów, partnerów i patronów imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.5. współpraca z mediami;
3.6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych
celach działania;
3.7. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
instytucjami pozarządowymi w zakresie związanym z realizacją celów
Stowarzyszenia.

85–827 Bydgoszcz
ul. Bohaterów
Westerplatte 3/11

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Jędrzeja
Szwejkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
09.11.2020 r.

Nie

--------------

------------

-----------
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128.

WODNIK

26.01.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju nauki i oświaty;
1.2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
1.3. działanie na rzecz aktywizacji osób w każdym wieku, w tym osób
niepełnosprawnych;
1.4. wspieranie działalności oświatowej, naukowej i naukowo
– technicznej;
1.5. wspierani działalności kulturalnej;
1.6. działanie na rzecz ochrony środowiska;
1.7. wspieranie ochrony zdrowia;
1.8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej;
1.9. działanie na rzecz społeczności lokalnej Miasta;
1.10. działanie na rzecz integracji europejskiej;
1.11. propagowanie postaw prozdrowotnych;
1.12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
1.13. działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób
starszych, w tym niepełnosprawnych;
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie wydarzeń artystycznych,
kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów i koncertów;
3.2. organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozja, konferencji z zakresu
realizacji celów Stowarzyszenia;
3.3. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.4. współpraca z mediami;
3.5. realizowanie programów kulturalnych i oświatowych;
3.6. organizowanie spotkań integracyjnych, wspomagających rozwój
i współpracę społeczności lokalnych;
3.7. zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem
i promocją wszelkich form kreacji i ekspresji artystycznej, kulturalnej
i rozwojowej;

85–459 Bydgoszcz
ul. Chojnicka 9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Andrzeja
Jakubczuka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
21.01.2021 r.

Nie

-------------

-------------

--------
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3.8. tworzenie miejsc spotkań dla osób zainteresowanych rozwojem
osobistym;
3.9. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym;
3.10. prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie promowania i
pomocy osób uzdolnionych artystycznie;
3.11. prowadzenie działalności wydawniczej;
3.12. popularyzacja aktywnego wypoczynku;
3.13. organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, obozów;
3.14. propagowanie nowatorskiego stylu życia i rozwiązań w dziedzinie
edukacji i na płaszczyźnie samorealizacji;
3.15. promowanie ciekawych i nowatorskich metod zdobywania wiedzy
oraz praktycznych umiejętności;
3.16. wspieranie akcji charytatywnych.

129.

„BUDOWA ULICY
TRANOWEJ”

10.03.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy utwardzonej drogi
osiedlowej przy ulicy Tranowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Tranowej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem
się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym
harmonogramu i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–435 Bydgoszcz
ul. Tranowa 1

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Sławomira
Głowackiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2021
z dnia
04.03.2021 r.

Nie

-------------

-------------

--------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.8.2021

130.

MEDICA

30.03.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz kultury i sztuki, przede
wszystkim muzyki;
1.2. pielęgnowanie muzyki i podnoszenie poziomu jej wykonywania;
1.3. kształtowanie estetyki wykonawstwa muzycznego;
1.4. promowanie wartościowej twórczości muzycznej;
1.5. kultywowanie tradycyjnych form, gatunków, nurtów muzycznych;
1.6. promowanie twórczości współczesnych kompozytorów polskich;
1.7. działalność naukowa, dydaktyczna i wychowawcza w dziedzinie
kultury i sztuki;
1.8. ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji muzycznej;
1.9. wspomaganie rozwoju kulturalnego wspólnot i społeczności
lokalnych;
1.10. pogłębianie wrażliwości na wartości piękna i sztuki;
1.11. rozwijanie osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez działalność
artystyczną;
1.12. edukowanie świadomych odbiorców sztuki.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie koncertów, festiwali, konkursów,
przeglądów, wystaw i innych form prezentacji artystycznych;
3.2. tworzenie i udostępnianie na różnych nośnikach zbiorów literatury
muzycznej;
3.3. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej dotyczącej
zagadnień kultury i sztuki, w tym wydawanie nut, publikacji i fonografii;
3.4. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, odczytów, wykładów,
seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów z udziałem
profesjonalistów z różnych dziedzin kultury, sztuki, głównie muzyki;
3.5. organizowanie koncertów charytatywnych, imprez integracyjnych
oraz innych imprez kulturalnych;
3.6. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi
i wokalnoinstrumentalnymi z Polski i zagranicy;
3.7. współpracę z twórcami kultury i sztuki, organizacjami i instytucjami
w realizacji celów Stowarzyszenia;
3.8. animowanie wolontariatu na rzecz kultury i sztuki;
3.9. działania służące ochronie dóbr i wartości wymienionych w § 7 oraz
sprzyjające ich rozwojowi w czasach Covid–19.

85–681 Bydgoszcz
ul. Powstańców
Warszawy 11

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Hanna Śliwińska
– Prezes
1.2. Tomasz Rumiński
– Wiceprezes
1.3. Dominika
Fladrowska
– Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1
z dnia
09.03.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy trzech
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub Wiceprezesa
wraz ze Skarbnikiem
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131.

EUROPEJSKIE
STOWARZYSZENIE
IRYDOLOGICZNE

01.04.2021

1. Cele działania: Działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia:
1.1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie irydologii
i szerzenie postępu w tej dziedzinie;
1.2. szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków
Stowarzyszenia, rozwijanie różnych form szkolenia, doszkalania,
dokształcania zawodowego, dostosowanie kierunków szkolenia do
potrzeb;
1.3. współdziałanie w organizowaniu placówek służby zdrowia
w zakresie irydologii i pokrewnych dziedzin;
1.4. współdziałanie w szkoleniu pracowników w zakresie irydologii,
wypracowanie optymalnych programów szkolenia;
1.5. opracowywanie opinii, wniosków, postulatów w zakresie
akupunktury, a w szczególności wniosków dotyczących organizacji
placówek leczenia irydologicznego w służbie zdrowia;
1.6. inspirowanie i prowadzenie przez członków Stowarzyszenia prac
naukowo – badawczych.

85–402 Bydgoszcz
ul. Mińska 7

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Elena Morka
– Prezes
1.2. Leszek Posłuszny
– Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2
z dnia
25.03.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ten sposób,
że:
3.1. organizuje zjazdy naukowe, konferencje naukowe, odczyty, wykłady,
kursy oraz zebrania naukowo – szkoleniowe;
3.2. organizuje kursy, wystawy i pokazy, udziela członkom poparcia
i pomocy w pracach naukowo – badawczych;
3.3.redaguje czasopisma naukowe i prowadzi działalność wydawniczą po
uzyskaniu odrębnych zezwoleń;
3.4. współpracuje z innymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi
oraz Izbami Lekarskimi, a także może być członkiem krajowych
i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach
działania; 3.5. współdziała z organami administracji państwowej.

132.

Z Szarym za Płotem

08.04.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ze
szczególnym uwzględnieniem wilków;
1.2. działanie na rzecz ochrony siedlisk i dziedzictwa przyrodniczego;
1.3. wspieranie rozwoju edukacji;
1.4. działanie na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Uczestniczenie na prawach strony we wszelkich
postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją celów
stowarzyszenia;
3.2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów,
konferencji i prelekcji w ramach edukacji ekologicznej, przyrodniczej
i społecznej;
3.3. opracowywanie, wydawanie materiałów popularno – naukowych
i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością
stowarzyszenia;
3.4. podejmowanie wszelkich działań mających na celu objęcie ochroną
terenów cennych przyrodniczo;
3.5. dzierżawienie i wykup gruntów związanych z realizacją celów
stowarzyszenia;
3.6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi, jak również ruchami
ekologicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.

85–158 Bydgoszcz
ul. Stroma 12a/35

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Elizę
Jaździńską – Gehrke

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
30.03.2021 r.

Nie

-------------

-------------

--------
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133.

Klub Brydżowy
DOL–BY

05.05.2021

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie brydża sportowego, szczególnie
wśród młodzieży szkolnej i akademickiej;
1.2. uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w młodzieżowych
rozgrywkach brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za
granicą; 1.3. uczestniczenie w imprezach brydżowych;
1.4. upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu
społeczności.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizacja szkoleń i treningów brydża
sportowego;
3.2. organizacja obozów i wyjazdów szkoleniowych;
3.3. wspomaganie uczestnictwa zawodników w rozgrywkach ligowych,
turniejach brydżowych i innych zawodach;
3.4. organizowanie zawodów brydża sportowego;
3.5. prowadzenie działalności informacyjnej na temat brydża
sportowego.

85–605 Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 60

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Michała
Dolnego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
27.04.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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134.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Promocji
i Rozwoju Kultury
i Sztuki „OTU”

07.05.2021

1. Cele działania: 1.1. Promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie
twórczości artystycznej niosącej treści uniwersalne, mądre
i ponadczasowe;
1.2. promocja i wspieranie artystów oraz ich twórczości;
1.3. działanie na rzecz kultury, nauki, edukacji i wychowania,
w szczególności popularyzacja wszelkich form działalności edukacyjnej
związanej z muzyką;
1.4. promocja Miasta Bydgoszcz i regionu kujawsko – pomorskiego jako
miejsca przyjaznego przedsięwzięciom kulturalnym;
1.5. okazywanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się
w potrzebie;
1.6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego i biznesu;
1.7. upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu
publicznym.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie koncertów i imprez rozrywkowo
– kulturalnych w tym dla sympatyków oraz członków Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie imprez rekreacyjnych, wystaw i szkoleń w tym dla
sympatyków oraz członków Stowarzyszenia;
3.3. inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej
muzyki;
3.4. integracja i rozwijanie więzi ze środowiskiem muzycznym poprzez
organizowanie spotkań i imprez rekreacyjnych promujących działania
Stowarzyszenia;
3.5. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi o podobnych celach
lub zbliżonym charakterze działania;
3.6. promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich działalności
społecznej, politycznej i gospodarczej;
3.7. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych
między innymi z realizacją celów Stowarzyszenia.

85–469 Bydgoszcz
ul. Opławiec 77

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Wiesława
Gościnnego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
27.04.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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135.

Stowarzyszenie
Ekologia i Edukacja

11.05.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz edukacji społecznej
i ekologicznej;
1.2. inspirowanie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej;
1.3. działanie na rzecz edukacji nieformalnej;
1.4. wspieranie działań z zakresu kształtowania podmiotów ekonomii
społecznej;
1.5. działanie na rzecz ekologii i recyklingu;
1.6. rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie samo edukacji
i edukacji w małych grupach.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie kursów, szkoleń oraz prelekcji
w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.2. organizowanie i wspieranie organizowania warsztatów, kursów,
szkoleń oraz seminariów;
3.3. inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych
oraz dydaktyczno – wychowawczych;
3.4. wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
3.5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
3.6. organizowanie festynów oraz imprez sportowych oraz kulturalno
– artystycznych;
3.7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz
placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia.

85–309 Bydgoszcz
ul. Fałata 2/21

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Justynę
Wargoś

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
04.05.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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136.

„Ulica Przemyska”

07.07.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Przemyskiej przy ulicy Przemyskiej
w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Przemyskiej w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–375 Bydgoszcz
ul. Przemyska 16

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Marlenę
Kostkowską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
05.07.2021 r.

Nie

137.

„Trzcinowa buduje
drogę 25/75”

15.07.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrealizowania
w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy w dzielnicy Osowa Góra przy ulicy
Trzcinowej w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy Trzcinowej i przyległych
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych włączeniem się
w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta Bydgoszczy
o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7 Regulaminu, a także
dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym harmonogramu
i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–435 Bydgoszcz
ul. Trzcinowa 6

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Tomasz Kawski
– Prezes
1.2. Andrzej
Jurkowski
– Wiceprezes
1.3. Henryk
Marszałek
– Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2021
z dnia
07.07.2021 r.

Nie

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz szeroko pojętego dialogu między
narodami Polski a Białorusi, w szczególności budowanie dobrosąsiedzkich
relacji;
1.2. promowanie kultury narodu białoruskiego a także jego wkładu w rozwój
kultury i cywilizacji europejskiej;
1.3. wspieranie wszelkich działań na płaszczyźnie oświaty, edukacji, kultury,
nauki, sportu, ochrony zdrowia a także ochrony środowiska, sprzyjających
wzajemnemu poznaniu się oraz integracji narodów Polski i Białorusi;
1.4. organizacja wymiany młodzieżowej (studenci, uczniowie);
1.5. inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz współpracy
ekonomicznej, samorządowej oraz politycznej między w/w krajami;
1.6. wspieranie i inicjowanie działań ukierunkowanych na zacieśnienie
współpracy na poziomie regionów oraz miast partnerskich z Białorusi;
1.7. działanie na rzecz przebywających w Polsce migrantów, a także
uchodźców z Białorusi oraz ich integracji ze społecznościami lokalnymi;
1.8. działania o charakterze charytatywnym; organizacja pomocy
humanitarnej, zbiórek oraz wszelkich akcji wsparcia;
1.9. wspieranie ruchu turystycznego między w/w krajami.

85–081 Bydgoszcz
ul. Sowińskiego
32/3

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
10.08.2021 r.

Nie

138.

ROZKWIT

11.08.2021

2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

-------------

-------------

-------------

-------------

------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.19.2021

------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.20.2021

------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.21.2021

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub jednego z dwóch
Wiceprezesów.
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Aliaksandrę
Bialkevich

-------------

-------------
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3. Środki działania: 3.1. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów,
seminariów, debat, konferencji, sympozjów, forum oraz wszelkich innych
form pracy grupowej;
3.2. organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a także obozów
językowych, szkoleniowych, artystycznych, teatralnych, sportowych oraz
wypoczynkowych;
3.3. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;
3.4. organizację imprez sportowych i rekreacyjnych;
3.5. prowadzenie działalności badawczej i analitycznej;
3.6. prowadzenie szeroko rozumianej działalności twórczej, artystycznej oraz
plastycznej;
3.7. prowadzenie kampanii i akcji promocyjnych oraz informacyjnych,
w szczególności promujących współpracę regionalną i dialog
międzykulturowy;
3.8. produkcję filmów;
3.9. organizację festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, happeningów,
spotkań oraz wszelkich innych imprez i wydarzeń kulturalnych;
3.10. organizację i finansowanie stypendiów i nagród;
3.11. współpracę z wszelkimi osobami, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami o podobnych celach działania;
3.12. prowadzenie działalności turystycznej.

139.

Stowarzyszenie
Rozwoju Talentów
CODEBY

18.08.2021

1.4.

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz nieformalnej edukacji społecznej;
1.2. poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT;
1.3. wspieranie i inspirowanie rozwoju nauki i edukacji, w szczególności
w zakresie edukacji technicznej i wykorzystania najnowszych technologii;
wspieranie rozwijania zdolności i zainteresowań informatycznych;
1.5. działanie na rzecz promowania i wspierania projektów członków
Stowarzyszenia;
1.6. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.7. wspieranie i upowszechnianie nauk ścisłych;
1.8. rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie samo edukacji i edukacji
w małych grupach;
1.9. inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych oraz
dydaktyczno – wychowawczych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów oraz
prelekcji w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.2. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i propagandowej;
3.3. współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym
m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi, jednostkami
samorządowymi;
3.4. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz
publikowanie materiałów edukacyjnych;
3.5. organizowanie festynów oraz imprez sportowych oraz kulturalno
– artystycznych;
3.6. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
3.7. współpraca oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
3.8. organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
3.9. inicjowanie i organizowanie oraz współorganizowanie imprez
o charakterze filantropijnym, służących pozyskaniu środków materialnych na
realizację celów statutowych;
3.10. pozyskiwanie dotacji zewnętrznych i darowizn.

85–309 Bydgoszcz
ul. Gołębia 70c/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Łukasza
Detmera

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
12.08.2021 r.

Nie

-------------

-------------

------------
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140.

SOCJOSFERA

27.08.2021

1. Cele działania: 1.1. Działanie na rzecz rozwoju socjologii oraz
upowszechnienie wiedzy socjologicznej w społeczeństwie;
1.2. wspieranie inicjatyw obywatelskich;
1.3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
i demokracji obywatelskiej;
1.4. działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza;
1.5. działalność kulturalna w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
1.6. działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu;
1.7. działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
1.8. wspieranie rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej
i infrastruktury w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;
1.9. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej;
1.10. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
1.11. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
1.12. działalność na rzecz rewitalizacji;
1.13. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
1.14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
1.15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
1.16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
1.17. działalność na rzecz studentów/tek i absolwentów/tek kierunku
socjologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji
obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym;
3.2. inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu
aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu publicznym;
3.3. wspieranie i popularyzowanie działań i inicjatyw studentów/tek
i absolwentów/tek kierunku socjologia na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy;
3.4. opracowywanie i wyrażanie stanowisk we wszystkich sprawach
dotyczących kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych,
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu, edukacji, kultury;
3.5. działalność informacyjna, edukacyjna oraz wydawnicza w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych;
3.6. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz
dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m. in. edukacja,
nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska,
ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna
i humanitarna);
3.7. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
3.8. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów,
kursów o charakterze naukowym lub popularno – naukowym;
3.9. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie
dziedzin będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
3.10. udział w debacie publicznej i wspieranie wykorzystywania w niej
rzetelnej wiedzy o społeczeństwie, w szczególności wydawanie opinii
w sprawach publicznych, których rozstrzygnięciu może służyć wiedza
socjologiczna;
3.11. wspieranie wiedzą i kompetencjami socjologicznymi inicjatyw
służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
3.12. działalność informacyjna, edukacyjna oraz wydawnicza w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych;
3.13. udział w kongresach i konferencjach poświęconych dziedzinom
będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
3.14. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu
statutowych celów Stowarzyszenia;
3.15. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

85–005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 5

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Lidia Godlewska
– Prezes
1.2. Nina Szafrańska
– Wiceprezes
1.3. Natalia
Piotrowska
– Wiceprezes
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub jednego z dwóch
Wiceprezesów.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
03.08.2021 r

Nie

-------------

-------------

-------------
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141.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Ulicy
Wczasowej
w Bydgoszczy

23.09.2021

1. Cele działania: 1.1. Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych
mieszkańców;
1.2. koordynacja działań między mieszkańcami a miastem
1.3. współpraca z organami administracji oraz innymi instytucjami
i podmiotami o podobnych celach;
1.4. kontakt i współdziałanie z Radą Miasta, organami administracji
i przedsiębiorstwami mającymi wpływ na rozwój ulicy;
1.5. dbałość o ochronę praw mieszkańców ulicy Wczasowej;
1.6. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w obrębie ulicy
Wczasowej.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań popularyzujących
program;
3.2. prowadzenie rozmów z Radą Miasta, organami Urzędu Miasta w celu
ustalenia planów zagospodarowania dla ulicy Wczasowej;
3.3. uczestniczenie na prawach strony we wszystkich postępowaniach
administracyjnych;
3.4. żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach gdzie
stroną jest Stowarzyszenia.

142.

Stowarzyszenie
Wspierające Rodziców
oraz Opiekunów Dzieci
z
Niepełnosprawnościami
„MY TEŻ”

30.09.2021
18.01.2022

1. Cele działania: 1.1. Wspieranie rodziców oraz opiekunów dzieci
niepełnosprawnych i ich rozwoju;
1.2. działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.3. rozpowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o życiu rodzin
dzieci niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowaniu;
1.4. wspieranie postaw proekologicznych i prospołecznych;
1.5. promowanie pozytywnych postaw dotyczących niepełnosprawności;
1.6. wspieranie oraz organizowanie wolontariatu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–155 Bydgoszcz
ul. Wczasowa 39

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Aleksandrę
Plichcińską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2021
z dnia
15.09.2021 r.

Nie

85–005
ul. Gdańska 5/
skr.10

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Natalię
Hałas–Szcześniak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr U1/2021
z dnia
27.09.2021 r.

Nie

„Miłośnicy
Górzyskowa”

04.11.2021

1. Cele działania: 1.1. Inicjowanie aktywności fizycznej i intelektualnej
środowiska nieaktywnych zawodowo;
1.2. upowszechnianie zdrowego trybu życia;
1.3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
1.4. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki;
1.5. działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia;
1.6. popularyzowanie wśród członków stowarzyszenia różnych form
turystyki,
1.7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i organami administracji
publicznej;
1.8. promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji,
odczytów oraz pokazów z zakresu edukacji, historii, kultury, turystyki,
ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej;
3.2. organizowanie i współorganizowanie wycieczek i wyjazdów
krajoznawczych;
3.3. organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych;
3.4. organizowanie imprez typu koncerty, eventy, wystawy, wieczory
autorskie;

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.25.2021

Sygn.akt.WSO–V.512.1.26.2021

Sygn.akt.WSO–V.512.1.4.2022
– 18.01.2022 – zmiana danych
w Ewidencji: zmiana adresu
siedziby oraz zmiana
Regulaminu

Zmianę
Regulaminu
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
uchwałą
nr 2 z dnia
03.01.2022 r.

3. Środki działania: 3.1. Organizacja i realizacja spotkań integracyjnych ;
3.2. organizacja szkoleń i konferencji;
3.3. tworzenie grup wsparcia;
3.4. organizowanie porad i konsultacji specjalistów wspierających rodziny
i dzieci niepełnosprawne;
3.5. tworzenie, dystrybucja i promocja poradników i przewodników oraz
materiałów multimedialnych dla rodziców i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych;
3.6. organizowanie oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnych;
3.7. organizacja warsztatów rozwojowych;
3.8. pozyskiwanie dotacji zewnętrznych i darowizn;
3.9. współpraca z mediami;
3.10. współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami;
3.11. organizacja wolontariatu.

143.

-------------

85–307 Bydgoszcz
ul. Juliusza
Kossaka 34/13

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Beata Kowalczyk
– Prezes
1.2. Andrzej Witucki
– Z–ca Prezesa
1.3. Jerzy Matuszak
– Skarbnik
2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

Komisja
Rewizyjna:
1. Krystyna
Lewalska;
2. Małgorzata
Ulatowska;
3. Jolanta
Dublińska

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2021
z dnia
12.10.2021 r.

Nie

1.

-------------

------------

------------
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3.5. organizowanie wyjść do kina, teatru, koncerty;
3.6. organizowanie spotkań towarzyskich i okolicznościowych;
3.7. organizowanie zajęć rozwijających wielokierunkowe zainteresowania;
3.8. pozyskiwanie sponsorów, partnerów, sponsorów, imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie;
3.9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych
lub zbliżonych celów działania;
3.10. prowadzenia profili w mediach społecznościowych, stron www.

2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub Z–cy Prezesa.

144.

Korona Bydgoszcz

22.12.2021

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalno
– patriotyczna, w szczególności:
1.1. kultywowanie tradycji narodowych i katolickich;
1.2. zabezpieczenie przyszłości cywilizacji łacińskiej;
1.3. umacnianie wiary, prawdy, sprawiedliwości, rodziny, wolności
i własności;
1.4. działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności
Państwa Polskiego w szczególności mieszkańców Miasta Bydgoszczy;
1.5. rozwój szkolnictwa, w szczególności edukacji domowej;
1.6. wspieranie polskiej i bydgoskiej przedsiębiorczości, wynalazczości
i innowacyjności;
1.7. działalnie na rzecz poznawania i popularyzacji historii Polski,
a w szczególności Bydgoszczy, Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych;
3.2. organizacja prelekcji, odczytów, pokazów filmów, manifestacji,
spotkań i przedstawień;
3.3. organizowanie konkursów artystycznych, strzeleckich, literackich,
sportowych;
3.4. propagowanie rozwoju edukacji w szczególności historycznej,
ekonomicznej, katolickiej, strzeleckiej, literackiej, artystycznej, obronnej
w szkołach i innych jednostkach;
3.5. wspieranie inicjatyw związanych z odbudową Tradycji katolickiej;
3.6. organizowanie pomocy prawnej dla potrzebujących.

85–309 Bydgoszcz
ul. Potockiego
5/45

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Michała
Łukaszewskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
21.12.2021 r.

Nie

-------------

-------------

-------------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.31.2021

145.

Stowarzyszenie Talbot

07.01.2022

1. Cele działania: 1.1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym;
1.2. ochrona i promocja zdrowia;
1.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
1.4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
1.5. działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania;
1.6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
1.7. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
zrównanych;
1.8. promocja i organizacja wolontariatu;
1.9. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
1.10. ratownictwo i ochrona ludności;
1.11. działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym;
1.12. działalność charytatywna;
1.13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
1.15. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji,
inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych, upowszechnianie wiedzy
i zachowań proekologicznych oraz kształtowanie postaw
odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.

85–005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 5/
skr. 24

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Rafała Guzę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
20.12.2021 r.

Nie

-------------

-------------

-------------
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3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży, w tym:
a) realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością
sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży;
b) wspieranie działań profilaktycznych za szczególnym uwzględnieniem
realizacji zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami
artystycznymi;
3.2. rozwój sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
3.3. uczestnictwo w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach
sportu zaproponowanych w konkursie ofert oraz wynikających ze
społecznego zapotrzebowania;
3.4. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych;
3.5. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
3.6. organizacja kursów i szkoleń z zakresu:
a) pierwszej pomocy,
b) przedsiębiorczości,
c) komunikacji,
d) profilaktyki zdrowia,
e) zwiększenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa,
f) podnoszenia atrakcyjności na rynku pracy,
g) wzmacniania potencjału, podnoszenia standardów działalności oraz
umacniania pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych,
h) wspierania rodzicielstwa,
i) edukacji nieformalnej,
3.7. organizacja imprez aktywizujących, integracja społeczna oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych;
3.8. organizacja zbiórek i wydarzeń charytatywnych;
3.9. organizacja imprez/spotkań aktywizujących ludność wiejską.

146.

Bydgoskie
Stowarzyszenie Iaido
„TSURUKAN”

24.01.2022

1. Cele działania: 1.1. Propagowanie japońskiej szermierki Iaido,
szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób
dorosłych;
1.2. propagowanie japońskiej szermierki Iaido wśród seniorów jako
forma ćwiczeń w celu utrzymania i poprawienia kondycji;
1.3. uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w turniejach Iaido
w Polsce i zagranicą;
1.4. uczestniczenie w imprezach i szkoleniach Iaido organizowanych na
obszarze kraju i poza nim;
1.5. upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie Iaido wśród ogółu
społeczności;
1.6. współpraca z innymi klubami Iaido w rozwoju i podnoszeniu
umiejętności.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie szkoleń i treningów japońskiej
szermierki Iaido;
3.2. organizowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych;
3.3. wspomaganie uczestnictwa zawodników w turniejach i zawodach;
3.4. prowadzenie działalności informacyjnej w celu popularyzacji
japońskiej szermierki Iaido.

85–817 Bydgoszcz
ul. Bełzy 21/39

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Tomasza
Zimnowodę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 3 z dnia
18.01.2022 r.

Nie

-------------

-------------

147.

Stowarzyszenie
Mruczkowo

11.02.2022

1. Cele działania: 1.1. Niesienie pomocy kotom wolno żyjącym,
bezdomnym, porzuconym i chorym;
1.2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności
zwierząt;
1.3. poprawa warunków bytowania zwierząt (w szczególności kotów);
1.4. wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc kotom
wolno żyjącym, bezdomnym, porzuconym i chorym;
1.5. przeciwdziałania wszelkim formom stosowania przemocy
i okrucieństwa wobec zwierząt (w szczególności wobec kotów);
1.6. działalność edukacyjna, informacyjna i propagandowa w zakresie
opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi (w szczególności
nad kotami);
1.7. działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób
przyjazny dla wolno żyjących zwierząt ( w szczególności kotów);
1.8. ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
1.9. promocja i organizowanie wolontariatu.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–795 Bydgoszcz
ul. Narcyza
Gieryna 1/142

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Krzysztofa
Żubkowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2022
z dnia
01.02.2022 r.

Nie

-------------

-------------

-------------

-------------
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3. Środki działania: 3.1. Współpraca z lecznicami weterynaryjnymi
w celach diagnostyki i leczenia kotów wolno żyjących, bezdomnych,
porzuconych i chorych;
3.2. działania zmierzające do ograniczania populacji bezdomności
zwierząt poprzez realizację programu sterylizacji i kastracji;
3.3. działalność adopcyjna poprzez znajdowanie domów
tymczasowych oraz domów stałych dla bezdomnych i porzuconych
kotów;
3.4. dokarmianie kotów wolno żyjących i bezdomnych oraz
pozyskiwanie z różnych źródeł karmy i funduszy na jej zakup;
3.5. pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących;
3.6. prowadzenie działań oświatowych, edukacyjnych i informacyjnych
promujących odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt;
3.7. organizowanie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie środków
materialnych i finansowych na realizację celów Stowarzyszenia;
3.8. współpraca administracją publiczną, z władzami samorządowymi,
rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zrealizowania
celów stowarzyszenia.

148.

Stowarzyszenie
Wspierania
Ratownictwa
w Województwie
Kujawsko-Pomorskim
„SAR Academy
Bydgoszcz”

18.02.2022
20.04.2022

1. Cele działania: 1.1. Rozwijanie i propagowanie ratownictwa
i poszukiwań z psami oraz pierwszej pomocy;
1.2. działalność na rzecz ochrony zdrowia;
1.3. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej;
1.4. wspieranie rozwoju i kształcenia grup poszukiwawczo
– ratowniczych w Polsce oraz współpracy między służbami;
1.5. pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na realizację
celów regulaminowych Stowarzyszenia oraz dla wsparcia działań
innych podmiotów i jednostek ratowniczych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

85–133 Bydgoszcz
ul. Konopna
20/13

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Reginę
Zaworską – Kulczyk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2 z dnia
12.02.2022 r.

Nie

3. Środki działania: 3.1. Edukację, organizację szkoleń, konferencji,
ćwiczeń terenowych, seminariów, pogadanek oraz webinarów i
kursów on–line;
3.2. wydawanie książek, czasopism, broszur, ulotek i plakatów;
3.3. zakup z pozyskanych środków finansowych sprzętu ratowniczego,
medycznego, specjalistycznego oraz logistycznego do prowadzenia
działań ratowniczych;
3.4. przeprowadzanie certyfikacji nawigatorów, planistów i
ratowników
z grup poszukiwawczo – ratowniczych
oraz zespołów z psami wykorzystywanymi w ratownictwie i opiece nad
ludźmi potrzebującymi.

149.

Bagaż Doświadczeń

29.04.2022
25.08.2022

1. Cele działania: 1.1. Wspierania rozwoju małoletnich dzieci rodziców,
którzy wychowywali się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
1.2. wspieranie rozwoju małoletnich dzieci rodziców, którzy przebywali
w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach
karnych;
1.3. wspieranie rozwoju małoletnich przebywających w rodzinnej bądź
instytucjonalnej pieczy zastępczej;
1.4. wspieranie osób wychowujących się w rodzinnej, bądź
instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy są w trakcie
usamodzielniania;
1.5. wspieranie osób dorosłych, które wychowywały się w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, przebywały w ośrodkach
wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych;
1.6. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.7. wspieranie wychowanków placówek opiekuńczo
– wychowawczych;
1.8. działanie na rzecz osób przebywających w przyszłości
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach
wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

Uchwała
Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
z dnia
20.02.2022 r.
o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego
w
stowarzyszenie
rejestrowane.

-------------

-------------

Sygn. akt. WSO.V–.512.1.8.2022

Likwidator
– Pani
Żaneta
Glogowska
powołany
uchwałą
nr 2
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
24.07.2022r.

-------------

Sygn. akt. WSO–V.512.1.11.2022

Data dokonania
wpisu do KRS
– 08.04.2022 r.
Nr KRS –
962552

85–090 Bydgoszcz
ul. Powstańców
Wielkopolskich
55/50

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Żanetę
Glogowską
Od dnia 24.07.2022r.
Stowarzyszenie jest
reprezentowane
przez Likwidatora
– Panią Żanetę
Glogowską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1/2022
z dnia
27.04.2022 r.

Nie

Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania
Członków
z dnia
24.07.2022 r.
o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

Sygn. akt WSO–V.512.1.19.2022
– zmiana danych w Ewidencji:
rozwiązanie Stowarzyszenia
i powołanie Likwidatora
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3. Środki działania: 3.1 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami;
3.2. zajęcia treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3.3. organizowanie warsztatów, szkoleń i kursów związanych
z realizacją celów Stowarzyszenia;
3.4. organizowanie i udzielanie poradnictwa;
3.5. organizowanie różnych form opieki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;
3.6. tworzenie projektów dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3.7. organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju imprez.

150.

Bydgoszcz Zaczyna Się
Na Ulicy Trägerów

24.05.2022

1. Cele działania: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
zrealizowania w ramach inicjatywy lokalnej budowy ulicy Trägerów
przy ulicy Augustyna i Romana Trägerów w Bydgoszczy.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców ulicy A. i R. Trägerów
w Bydgoszczy;
3.2. zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia określonego w § 7
Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców;
3.3. organizowanie spotkań mieszkańców zainteresowanych
włączeniem się w realizację inicjatywy lokalnej, wymienionej w § 7;
3.4. działanie na rzecz przygotowania wniosku do Miasta
Bydgoszczy o realizację inicjatywy lokalnej, określonej w § 7
Regulaminu, a także dokumentów niezbędnych do jej
przeprowadzenia, w tym harmonogramu i kosztorysu;
3.5. wspieranie realizacji przyjętego harmonogramu budowy.

85–366 Bydgoszcz
ul. Augustyna
i Romana
Trägerów 5

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Jolantę
Konarzewską

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 1 z dnia
18.05.2022 r.

Nie

151.

Stowarzyszenie
Generałów i Admirałów
Wojska Polskiego

26.05.2022

1. Cele działania: 1.1. Utrzymanie więzi pokoleniowej środowiska
generałów i admirałów Wojska Polskiego i propagowanie wartości
zgodnych z ideałami żołnierza WP;
1.2. popularyzowanie patriotycznych tradycji WP;
1.3. otaczanie troską członków Stowarzyszenia poprzez pomoc
w organizowaniu opieki socjalnej i zdrowotnej nad osobami
niepełnosprawnymi, chorymi i ich rodzinami oraz wdowami;
1.4. pogłębianie więzi koleżeńskiej i rodzinnej;
1.5. prowadzenie działalności publicznej poprzez:
● wspieranie działalności organizacji kierujących się wartościami
patriotycznymi działającymi na rzecz Wojska Polskiego, dobra
Ojczyzny oraz pomagającymi w potrzebach żołnierzy, ich rodzin oraz
weteranów;
● przedstawianie idei patriotycznych żołnierzy WP oraz budowanie
w świadomości społecznej powinności obywateli w obszarze
szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego
i systemu obronnego RP;
● rozpowszechnianie chlubnych tradycji oręża polskiego i walk
o wolność, niepodległość i suwerenność narodu i Państwa Polskiego
na przestrzeni dziejów opartych na realnych wydarzeniach
historycznych,
● dzielenie się posiadaną wiedzą merytoryczną fachową poprzez
udział w konferencjach, sympozjach organizowanych przez
instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, naukowe
i społeczne na ich zaproszenie;
● współpracę z przedstawicielami polityki, władz regionalnych,
nauki, kultury, organizacjami kombatanckimi w sprawach szeroko
pojętych problemów bezpieczeństwa i obronności ze szczególnym
uwzględnieniem placówek oświatowych posiadających profil
mundurowy;
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań członków klubu;
3.2. organizowanie spotkań towarzyskich z rodzinami;
3.3. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, rozrywkowych
i turystycznych;
3.4. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych
członków stowarzyszenia (organizacyjnych, zdrowotnych,
socjalnych);
3.5. uczestnictwo w uroczystościach państwowych i rocznicach
okolicznościowych;

85–915 Bydgoszcz
ul. Gdańska 190

1. Zarząd
Stowarzyszenia:
1.1. Andrzej
Wiśniewski – Prezes
1.2. Marian Dering
– Wiceprezes
1.3. Piotr
Dzięgielewski
– Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2022
z dnia
18.05.2022 r.

Nie

2. Sposób
reprezentacji:
2.1. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.
2.2. Dla ważności
oświadczeń woli
składanych w imieniu
Stowarzyszenia
w sprawach
niemajątkowych
wymagany jest
podpis Prezesa
lub Wiceprezesa.
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3.6. współpraca z mediami z poszanowaniem bezstronności
ideologicznej, politycznej oraz regulaminu;
3.7. honorowanie osób i instytucji za działalność na rzecz
umacniania obronności państwa zgodnie z odrębnym regulaminem
przyjętym przez walne zebranie członków;

152.

153.

Centrum Współpracy
Międzypokoleniowej

W Zdrowym Ciele
Zdrowy Duch

28.06.2022

09.09.2022

1. Cele działania: 1.1. Wzmacnianie współpracy
międzypokoleniowej;
1.2. doradztwo senioralne;
1.3. wspieranie aktywności fizycznej członków klubu;
1.4. aktywizacja społeczna i zawodowa członków;
1.5. działanie na rzecz seniorów.
2. Teren działania: obszar województwa Kujawsko–Pomorskiego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Bydgoszczy.
3. Środki działania: 3.1. Organizowanie spotkań, imprez,
warsztatów i plenerów;
3.2. organizowanie zajęć tematycznych i imprez o charakterze
kulturowym, edukacyjnym, profilaktycznym, ochrony zdrowia,
integracyjnym i rozrywkowym;
3.3. organizowanie spotkań w celu kultywowania regionalnej,
polskiej i europejskiej kultury,
3.4. organizowanie turniejów i imprez o charakterze sportowym;
3.5. organizowanie konkursów i akcji charytatywnych.

85–435 Bydgoszcz
ul. Wielorybia 100

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Panią Annę
Matuszak

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 2/2022
z dnia
25.06.2022 r.

Nie

1. Cele działania: 1.1.aktywizacja społeczna prowadzenia
prozdrowotnego stylu życia;
1.2. wsparcie społeczne i duchowe jako element aktywności
życiowej;
1.3. działalność profilaktyczna wspomagająca realizację zadań w
zakresie edukacji prozdrowotnej rozszerzając zakres ten o aspekt
zdrowia psychospołecznego.
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
3.Środki działania: 3.1. szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i
samodoskonalenia;
3.2.tworzenie prozdrowotnej platformy wymiany informacji, wiedzy
i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
3.3.popularyzowanie wiedzy z zakresu obszaru rozwoju duchowego
wśród społeczności;
3.4. organizowanie szkoleń, warsztatów, eventów, paneli
dyskusyjnych, indywidualne doradztwo i organizowanie spotkań w
celu rozszerzenia zainteresowań problematyką zdrowia jak i w ciele
tak i w duchu.

85–467 Bydgoszcz
ul. Filtrowa 27

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Przedstawiciela
– Pana Roberta
Wawrzyniaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęło Walne
Zebranie
Członków
Założycieli
uchwałą
nr 02/09/22
z dnia
01.09.2022 r.

Nie

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022 r.
Stowarzyszenia wykreślone z Ewidencji: 34

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Sygn.akt.WSO–V.512.1.15.2022

Sygn.akt.WSO–V.512.1.20.2022

