EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Łódzkie Stowarzyszenie Strzeleckie

14.07.2016

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

5

6

Organ kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego6)

4)

4

3

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

5)

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób:
a) kolekcjonujących broń palną,
b) uprawiających sport strzelecki wykorzystujący broń palną,
c) miłośników szeroko pojętego strzelectwa;
Kolekcjonowanie i wykorzystywanie na strzelnicach, strzeleckiej broni palnej, będącej własnością członków stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem;
Poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat broni palnej;
Działania na rzecz doskonalenia umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia jak
i niezrzeszonych osób oraz posługiwania się przez nich bronią palną w ramach obowiązującego prawa;
Popularyzacja sportów strzeleckich;
Popularyzacja pozytywnego wizerunku strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni;
Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni oraz praworządnych obywateli.
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7

Status
Regulamin działalności organizacji
stowarzyszenia
pożytku
7)
publiczneg
zwykłego
o8)
8

9

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
9)
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

Zastosowanie wobec
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Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Piotr Soboń

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

13.07.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.27.2016
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 266

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Bartłomiej Pawlak

Organ Kontroli Wewnętrznej
w składzie:
Agnieszka Antosiak Przewodnicząca,
Daria Serwa - Członek

12.07.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.28.2016
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 270

2. Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Wzajemną pomoc członków i wspieranie się w rozwijaniu swoich kolekcji broni palnej;
Współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami;
Występowanie z wnioskami oraz opiniami do właściwych organów administracji jako formą pomocy członkom w realizacji swoich pasji kolekcjonerskich i strzeleckich;
Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, wspieranie ich aktywności, sportowej, rekreacyjnej, towarzyskiej i kulturalnej;
Krzewienie idei patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego;
Propagowanie idei legalnego dostępu do broni dla praworządnych obywateli.
2.

Instytut Kultury Mauzoleum Książki

19.07.2016
20.03.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
93-101 Łódź, ul. Słowiańska 15 m. 25
1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w szczególności w zakresie ratowania polskich zasobów dziedzictwa literackiego, w tym w szczególności zabytków ruchomuch związanych
z literaturą artystyczną, filozoficzną, religijną, historyczną i innymi w taki czy inny sposób powiązanych z historią Łodzi a także zabytków innych, których wartość związana jest z literaturą;
2. Propagowanie kultury czytelniczej i wiedzy o dziełach literackich i zabytkach ruchomych związanych z literaturą;
3. Przeciwdziałanie aktom dewastacji oraz wywozu dzieł literackich za granicę;
4. Utrwalanie pamięci związanej z historią, szczególnie lokalnej, w przestrzeni miejskiej i w krajobrazie kulturowym.

DOA-SO-V.512.26.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nowy adres siedziby
Stowarzyszenia.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie celów na forum publicznym, w tym poprzez: wydawnictwa, wystawyi spotkania literackie, media społecznościowe, prasę, radio i telewizję, a także działalność w
przestrzeni miejskiej;
2. Współpracę z osobami i instytucjami o bliskich Stowarzyszeniu celach, w kraju i zagranicą;
3. Występowanie z wnioskami i apelami do właściwych władz i urzędów, firm i organizacji pozarządowych, ośrodków i instytucji kultury i sztuki, uczelni wyższych i szkół, oraz innych;
4. Organizowanie zbiórek książek w tym niechcianych i wyrzucanych oraz ich selekcjonowanie w celu wyszukania cennych dzieł literatury i druku;
5. Organizowanie zbiórek dobroczynnych wśród członków Stowarzyszenia i nie tylko;
6. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, agitacji, koncertów, badań naukowych, projektów kulturowych oraz innych form oddziaływania w sposób realizujący cele regulaminowe.
3.

KANCELARIA INIURIA

21.07.2016
25.03.2019
24.06.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 53 m. 11
1. Prowadzenie badań, w tym naukowych:
I. stawianie hipotez, sprawdzanie empiryczno-racjonalne danych, falsyfikowanie wyników, wyprowadzanie wniosków i budowanie modelów teoretycznych, prowadzenie wywiadów i
ankiet, badań statystycznych, gromadzenie i analiza materiałów związanych z:
II. danymi statystycznymi, geograficznymi, historycznymi, sposobem i mechanizmami działania, na temat zapotrzebowania rynku, dotyczącymi:
a) warunków i jakości życia, zarówno obywateli Polski pochodzenia polskiego, jak i obywateli Polski pochodzenia egzogenicznego, cudzoziemców i obcokrajowców, a także relacji
formalno-prawnych, sąsiedzkich i rodzinnych,
b) informacji i sposobów ich przetwarzania, w tym informatyki i programistyki,
c) zdrowia i medycyny, zarówno konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej, w tym zdrowia indywidualnego i publicznego, farmakologii i farmaceutyki, biochemii, neurologii,
endokrynologii, psychiatrii, psychoterapii, onkologii, wakcynologii, wirusologii, homeopatii i innych,
d) zarządem majątkiem i rynkiem majątkowym, w tym nieruchomym i ruchomym, w tym dziedzictwa kulturowego i narodowego, zabytkami, środkami transportu i infrastrukturą
transportową, szczególnie w Łodzi i pod kątem relacji ilościowych, stałych i dynamicznych, społecznych, zarówno obywateli Polski pochodzenia polskiego, jak i obywateli Polski
pochodzenia egzogenicznego: cudzoziemców i obcokrajowców, a także relacji formalno-prawnych, sąsiedzkich i rodzinnych oraz biznesowych, społeczno-gospodarczych na każdym
szczeblu społecznym i państwowym w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, w tym handlu, nowych technologii, usług i produkcji.
1a. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
1b. Występowanie z wnioskami na prawach strony w sprawach uzgodnień prac budowlanych z ustawowym organem ochrony zabytków do inspektoratów nadzoru budowlanego i nie
tylko, jeżeli przedmiotem prac budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest zabytek w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, a nieuzgodnienie
prac budowlanych przy zabytku prowadzi do uszkodzenia lub niszczenia zabytku poprzez jego przebudowę w sposób powodujący zagrożenie lub faktyczną utratę wartości kulturowych.
1c. Wspieranie procesów społeczno-gospodarczych, prowadzących do poprawy dostępności obywateli do podstawowych artykułów i produktów spożywczych w krajach cierpiących na
niedobór lub deficyt, tudzież złą jakość, np. z powodu skażenia.
1d. Pomoc turystom, obcokrajowcom, przejezdnym w załatwianiu spraw i kontaktowaniu się z urzędami, firmami i instytucjami publicznymi w ramach promowania polskiej gościnności i
polepszania stosunków społeczności polskiej i zagranicznych.
2. Organizowanie dla członków stowarzyszenia i nie tylko: konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów dla najemców, posiadaczy, właścicieli nieruchomości i ruchomości i innych osób,
które obejmą badania i inne działania stowarzyszenia o których mowa w pkt 1.
3. Popularyzowanie wiedzy prawnej, statystycznej, zaspokajania potrzeb rynku, oraz na temat poprawy i warunków życia, rozwiązywania sporów w obrębie problematyki najmu,
posiadania oraz zarządzania i administracji własnymi nieruchomościami i lokalami niewyodrębnionymi, ruchomościami, w tym środkami transportu i infrastrukturą, a także danych, w
tym dotyczących zdrowia, oraz innych, o których mowa w pkt 1.
4. Działanie na rzecz stosownych zmian w przepisach prawa w zakresie problematyki określonej w pkt 1-3.
5. Wspieranie członków i nie tylko w zakresie określonym w pkt 1-4.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Jakub Polewski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.07.2016

NIE

22.03.2019
- uchwała nr 001/19

DOA-SO-VII.512.29.2016
DOA-SO-V.512.29.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych
zmieniono cele i środki
działania Stowarzyszenia
(uchwała nr 001/19 z dn.
22.03.2019 r.) oraz
wykreślono Organ Kontroli
Wewnętrznej (uchwała nr
002/19 z dn. 22.03.2019 r.)
DOA-SO-V.512.45.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych
zmieniono cele i środki
działania Stowarzyszenia
(uchwała nr 003/19 z dn.
18.06.2019 r.)

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę i kontakt z m.in. urzędami, firmami, innymi stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami naukowymi oraz kultury, przedstawicielstwami podmiotów krajowych i
zagranicznych, a przede wszystkim z poszczególnymi osobami będącymi członkami Stowarzyszenia i nie tylko.
2. Organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, posiedzeń, uroczystości, wykładów, debat publicznych i eksperckich, warsztatów, szkoleń, analiz studiów przypadków itp.
3. Dążenie do zapewnienia oraz zapewnianie środków materialnych, w tym nieruchomości, ruchomości, w tym infrastruktury, oraz finansowych i prawnych, w celu umożliwienia
realizacji celów regulaminowych.
4. Promowanie działalności stowarzyszenia poprzez m.in. współpracę z mediami i używanie środków przekazu drogą elektroniczną.
5. Przeprowadzanie eksperymentów w celu potwierdzenia lub wykluczenia hipotez badawczych na temat badanych zjawisk w ramach tematyki określonej w par. 5.
6. Monitorowanie i badanie sytuacji dotyczących zagadnień opisanych w par. 5 oraz wynajdywanie skutecznych nowych rozwiązań dla problemów opisanych w par. 5.
7. Wspieranie członków i nie tylko poprzez używanie wszelkich możliwości prawnych zgodnych z prawem obowiązującym w kraju, w tym prawem Łodzi, do realizowania celów
określonych Regulaminem.
8. Dążenie do budowy instytucji koordynującej, prowadzącej i realizującej projekty związane z celami regulaminowymi w imieniu Kancelarii Iniuria.
4.

Kolejowa Linia Łódzka
Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna
Kolej

02.08.2016
06.08.2018
17.01.2019

1. Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie i działanie na rzecz polepszania bezpieczeństwa, jakości i komfortu podróży koleją (w tym także m.in. tworzenie rozsądnego i dostosowanego do potrzeb rozkładu jazdy i
skomunikowania pociągów) na liniach kolejowych na terenie kraju, z naciskiem na linie:
· nr 1, 17, 447, przebiegających w ciągu łączącym Łodź - Koluszki - Skierniewice - Żyrardów - Grodzisk Mazowiecki - Warszawa,
· nr 7, na odcinku z Warszawy przez Otwock, Pilawę, Dęblin do Lublina,
· pozostałe linie przebiegające przez województwa łódzkie i mazowieckie.
2. Dialog i negocjacje z przewoźnikami kolejowymi, obecnymi na ww. liniach oraz zarządcą infrastruktury kolejowej, jak również z organami nadzorczymi, jak Ministerstwo właściwe
sprawie, czy Urząd Transportu Kolejowego lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
3. Działanie na rzecz lokalnych społeczności w zakresie m.in. użytkowania terenów publicznych, poprawiania jakości komunikacji lokalnej (miejskiej, prywatnej i międzywojewódzkiej).
4. Dbanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków pasażera oraz konsumenta. Wskazanie ścieżki postępowania reklamacyjnego, polubownego i sądowego. Pomoc w
przygotowaniu właściwych pism i dokumentów.
5. Dialog i negocjacje z władzami samorządowymi i krajowymi, w celu realizacji powyższych punktów.
Stowarzyszenie zakłada działalność społeczną z wykorzystaniem dostępnych polubownych i prawnych rozwiązań systemowych, które pozwolą osiągnąć postawione przed
Stowarzyszeniem cele.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym ujęciem województw łódzkiego i mazowieckiego.

93-252 Łódź, ul. Felińskiego 1 m. 30

Klub Karate Kyokushin "Shodan"

08.08.2016

1. Celem działania Klubu jest:
1. Wyrównywanie szans na prowadzenie aktywnego trybu życia (treningi, warsztaty, kolonie, obozy i inne formy wypoczynku w zakresie sztuk walki i rekreacji fizycznej) wśród dzieci i
młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych patologią oraz wychowanków domów dziecka.
2. Prowadzenie działalności podnoszącej sprawność fizyczną społeczeństwa.
3. Propagowanie aktywnego trybu życia jako środek profilaktyczny podnoszący stan zdrowia społeczeństwa.
4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu w szczególności sztuk walki wśród mieszkańców miasta.
5. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
6. Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.
7. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych.
8. Zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formułę wypoczynku.
9. Organizowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu.
10. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków i w tym zakresie współpraca z organizacjami młodzieżowymi.
11. Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi.
12. W razie potrzeby wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów oraz innych materiałów propagandowych.
2. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

93-217 Łódź ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 17
m. 30.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Maciej Jończyk

27.07.2016

NIE

01.08.2018
- uchwała nr 3/2018

DOA-SO-VII.512.31.2016
DOA-SO-V.512.54.2018
DOA-SO-V.512.9.2019

12.01.2019
- uchwała nr 1/2019

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest
Prezes Stowarzyszenia lub inna wskazana
osoba na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa przez Prezesa
Stowarzyszenia. Wymagany jest tylko
podpis Prezesa lub innej wskazanej osoby
na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa przez Prezesa
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej - współpraca odbywa się z woli obu stron drogami formalnymi i nieformalnymi przyjętymi w ramach
współpracy.
2. Współpracę z organami nadzorczymi nad przewoźnikami i zarządcami infrastruktury kolejowej oraz organami kontroli.
3. Współpracę z władzami samorządowymi miast, powiatów, gmin, wsi i województw na terenie Polski oraz innymi organizacjami społecznymi.
4. Działalność społeczną (w tym dialog społeczny) poprzez strony internetowe, portale społecznościowe i badania typu ankiety, sondaże.
5. Komunikowanie społeczności zrzeszonej w i wokół Stowarzyszenia wyników ustaleń i rozmów z przewoźnikami, zarządcą infrastruktury i organami nadzorczymi oraz organami kontroli.
Stowarzyszenie pełni rolę łącznika pomiędzy podróżnymi, zrzeszonymi w i wokół Stowarzyszenia a wyżej wymienionymi.
6. Współpracę z kancelariami prawnymi i innymi instytucjami, mogącymi pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia w zakresie prawnym.

5.

Członkami Zarządu są:
1. Tomasz Gidelski
- Prezes Stowarzyszenia
2. Krzysztof Szmigielski
- Wiceprezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

03.08.2016
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-VII.512.32.2016

6.

Klub Krótkofalowców
Łódź-Mazury

16.08.2016

3. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w tym również podmiotów zagranicznych.
2. Współpracę z instytucjami samorządowymi.
3. Organizację zbiórek publicznych.
4. Wspomaganie, inicjowanie działań mających na celu tworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i innych form aktywnego wypoczynku.
5. Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych i informacyjnych.
6. Organizację zawodów, turniejów, warszatów oraz pokazów.
7. Organizację obozów, kolonii, pólkolonii, zjazdów oraz zgrupowań sportowych.
8. Propagowanie, reklamowanie, zachęcanie, ułatwianie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, udzielanie instruktażu, doradztwo.
9. Rozwijanie, promowanie i udzielanie informacji o swojej działalności (różne sposoby) w tym prowadzenie serwisu internetowego.
10. Organizowanie seminariów, zgrupowań oraz szkoleń dla działaczy, członków i sympatyków.
11. Wchodzenie w posiadanie obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
12. Fundowanie stypendiów oraz finansowanie i wspomaganie rozwoju sportowców.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. działanie na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu radiokomunikacji amatorskiej-krótkofalarskiej ze szczególnym uzwzględnieniem nowych technologii,
2. popularyzowanie praktycznych umiejętności z dziedziny radiokomunikacji amatorskiej wśród społeczeństwa,
3. promocja i popieranie nowoczesnych rozwiązań technicznych w radiokomunikacji amatorskiej,
4.tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami, zainteresowanymi instytucjami, oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
5. kontynuacja działalności Rodzinnego Klubu Krótkofalowców SP7YDD,
6. współpraca z centrami zarządzania kryzysowego w zakresie łączności radiowej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

91-430 Łódż ul. Pacanowskiej 8 m. 32

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Marek Piluk

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

26.07.2016
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.30.2016

90-229 Łódź ul. Kamińskiego 21

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Arkadiusz Jan Derkacz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

09.08.2016
- uchwała nr 2/2016

NIE

DOA-SO-VII.512.33.2016

90-646 Łódź ul. 6 sierpnia 5 lok. 3U

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Tomasz Słota

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

17.08.2016
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-VII.512.34.2016

93-232 Łódź ul. Lodowa 108

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Rafał Chyliński

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

13.08.2016
uchwałą Walnego
Zebrania Członków
z dnia 29.08.2016
w § 15 wykreślono ust.
5, w § 20 wykreślono
ust. 1 oraz zmieniono
numerację
§ 20

NIE

DOA-SO-VII.512.35.2016

Członkami Zarządu są:
1. Anna Skrobek - Członek
2. Beata Barbus - Członek
3. Danuta Gloc - Członek
4. Magdalena Kamańczyk
- Członek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

03.10.2016 - uchwała nr
3.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

07.11.2016
- uchwała nr 3

NIE

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez związanych z radiokomunikacją amatorską,
2. współpracę z osobami, instutucjami i organizacjami o podobnych celach działania,
3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku zapytań członków Stowarzyszenia,
4. wspieranie działań zmierzających do aktywności na pasmach amatorskich,
5.organizowanie ćwiczeń łączności kryzysowej.
7.

Instytut Przedsiębiorczości Obszarów
Wiejskich

17.08.2016

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a.Społeczna działalność naukowa, naukowo-techniczna i technologiczna, dydaktyczna, oświatowa, w tym również polegająca na wspieraniu kształcenia studentów, w zakresie nauk
społecznych, rolniczych oraz inżynieryjno-technicznych.
b. Społeczna działalność wspierająca przedsiębiorczość na obszarach wiejskich kierowana w szczególności do osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą działalność
gospodarczą.
c. Promocja i wsparcie inicjatyw pro gospodarczych i rozwojowych kierowanych na obszary wiejskie.
d. Uświadamianie potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii produkcji.
e. Promocja gospodarcza polskich terenów wiejskich.
f. Upowszechnianie wyników badań naukowych w szczególności w zakresie przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolita Polska.

8.

Alternatywa

17.08.2016

3. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. Merytoryczne wsparcie w inicjowaniu i organizacji kongresów, konferencji i sympozjów naukowych oraz paneli dyskusyjnych.
b. Merytoryczne wsparcie procesów dydaktyki, w szczególności na poziomie akademickim (studia I i II stopnia, studia podyplomowe) we współpracy z uczelniami wyższymi i ośrodkami
naukowymi.
c. Merytoryczne wsparcie procesów kształcenia w formie m.in. szkoleń oraz praktycznych warsztatów we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi i dydaktycznymi.
d. Prowadzenie i promocja społecznych prac naukowych w obszarach szeroko rozumianej przedsiębiorczości zgodnie z celami Stowarzyszenia.
e.
działalność
informacyjną, promocyjną i dydaktyczną z wykorzystaniem dostępnych narzędzi tj. serwisy informacyjne, publikacje internetowe czy portale społecznościowe.
1. Społeczną
Cele działania
Stowarzyszenia:
1. Kształtowanie postaw obywatelskich na terenie woj. łódzkiego.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców woj. łódzkiego.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań i prelekcji.
2. Występowanie z inicjatywami obywatelskimi.
3. Promocja produktów lokalnych.

9.

XIII Niezależna Łódzka Drużyna Harcerzy
"Stalowa Trzynastka" im. gen. Józefa Bema

26.08.2016
31.08.2016

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

10.

Odlotowy Senior

06.10.2016

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie pracy metodą harcerską:
1. Metoda harcerska to sposób działania odznaczający się:
- pozytywnością,
- indywidualnością,
- wzajemnością oddziaływań,
- dobrowolnością i świadomością celów,
- pośredniością,
- naturalnością,
będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów przez:
- Przyczenie i Prawo,
- uczenie w działaniu,
- stale doskonalony i stymulujący program.
2. Stowarzyszenie realizuje cele przez harcerski system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, w którym istotną rolę odgrywa
osobisty przykład instruktora.
3. Zasady harcerskiego wychowania to: służba, braterstwo, praca nad sobą.
4. Stowarzyszenie skupia członków w zastępach i gromadach oraz w Radzie Przyjaciół Drużyny.
5. Szkoli kadrę instruktorską i funkcyjnych.
6. Prowadzi działalność informacyjną.
7. Organizuje zbiórki, spotkania, zloty, biwaki, obozy, imprezy i inne działania realizujące cele regulaminowe.
8. Ponadto aby osiągnąć swoje cele stowarzyszenie organizuje działania społeczne obejmujące w szczególności:
- służbę na rzecz bliźnich,
- krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom stowarzyszenia, w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami
skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-podejmowanie innych inspirowanych przez członków stowarzyszenia, zgodnych z regulaminem, działań o walorach wychowawczych.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Aktywizacja seniorów.
2. Zwiększenie roli seniorów w życiu społecznym.

90-270 Łódź, ul. Piotrkowska 4 m. 4

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Rozwój ruchowy, kulturalny i intelektualny seniorów.
2. Przynależność do grupy.

11.

Klub Hodowców Hybryd

09.11.2016
20.07.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Zrzeszanie miłośników i hodowców psów ras hybrydowych.
2. Kontrola urodzeń psów ras hybrydowych.
3. Wymiana informacji z innymi klubami zrzeszającymi hodowców ras hybrydowych w kraju.
4. Polepszenie warunków chowu i bytu psów.
5. Udzielanie informacji w kierunku uzyskiwania nowych ras hybrydowych.

93-459 Łódź, ul. Elbląska 6

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Dariusz Marciniak

DOA-SO-VII.512.37.2016

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z innymi organizacjami kynologicznymi.
2. Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków chowu psów.
3. Popularyzowanie wiedzy z zakresu genetyki psów.
4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu pielęgnacji i żywienia psów.
5. Organizowanie spotkań informacyjnych dla hodowców psów ras hybrydowych.
12.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla
Nowosolna

18.11.2016

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Ochrona interesów mieszkańców Osiedla Nowosolna w Łodzi.
2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Osiedla Nowosolna.
3. Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie Osiedla Nowosolna i obszarach przylegających, mających wpływ na jego funkcjonowanie.
4. Zachowanie unikalnego i lokalnego charakteru osiedla.
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Nowosolna.
6. Ochrona środowiska na terenie Osiedla Nowosolna i obszarach przyległych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. Występowanie w sprawach dotyczących Osiedla Nowosolna przed wszelkimi organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu, podmiotami gospodarczymi i innymi
instytucjami.
2. Upowszechnianie wszelkich informacji dotyczących Osiedla Nowosolna i mających wpływ na jego funkcjonowanie.
3. Organizowanie spotkań z mieszkańcami.
4. Zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia, określonego w § 7 Regulaminu, przez jak najszerszą grupę mieszkańców.
5. Inne działania faktyczne i prawne zmierzające do realizacji celów regulaminowych.

92-734 Łódź, ul. Peoniowa 17

Członkami Zarządu są:
1. Michał Maciejewski
- Członek
2. Szymon Szczygłowski
- Członek
3. Paweł Żmudzki - Członek
Dla ważności oświadczeń woli składanych
w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
majątkowych wymagane
są podpisy dwóch czonków Zarządu
działających łącznie. 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

09.11.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.41.2016

1.07.2018
- uchwała nr 1
Zgromadzenia
Członków o
likwidacji
Stowarzyszenia

Dariusz Marciniak

DOA-SO-VII.512.50.2016
DOA-SO-V.512.49.2018
Stowarzyszenie jest w trakcie
likwidacji - uchwałą nr 2
Zgromadzenia Członków z
dnia 1.07.2018 r. wyznaczono
likwidatora.

DOA-SO-VII.512.54.2016

13.

Cannabis House Łódź - Grupa Wsparcia
"Green Force 1"

23.11.2016

1. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na zasadzie grupy samopomocy skierowane na wspólne zaspokajanie potrzeb, pokonywanie chorób, problemów natury zdrowotnej,
psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków lub ich bliskich, a także udział w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej i zdrowotnej.

90-644 Łódź, ul. Żeligowskiego 40 m. 4

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Emil Sadowy

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

16.11.2016
- uchwała nr 1

NIE

DOA-SO-VII.512.56.2016

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1. Radosław Herman-Prezes
posiada organu kontroli
2. Wojciech Dudak-Wiceprezes
wewnętrznej
Oświadczenia woli w imieniu
Stowarzyszenia składa Prezes i Wiceprezes
Zarządu.

16.11.2016
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.57.2016

Członkami Zarządu są:
1.Zbigniew Zagajewski-Prezes
2.Jolanta Daszyńska-Członek
3.Tadeusz Dutkiewicz-Członek
4.Małgorzata Wypych-Członek
5.Przemysław Waingertner-Członek

Ogan kontroli wewnętrznej
(Komisja Rewizyjna):
1. Jowita MrózPrzewodnicząca
2. Marzena Szary-Członek
3. Marian Grotowski Członek

24.11.2016
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.59.2016

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miejscowość Łódź.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- wspólne gromadzenie środków, materiałów, wiedzy na rzecz realizacji celów stowarzyszenia,
- wzajemną pomoc, samostanowienie, wykorzystywanie własnego potencjału w rozwiązywaniu pojawiających się trudności,
- spotkania i działania rozwijające umiejętności radzenia sobie z problemami,
- udział w badaniach naukowych i innych projektach realizowanych wspólnie z instytucjami ochrony zdrowia, opieki społecznej, samorządu,
- działalnosć edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,
- uczestnictwo w sprawowaniu władzy lokalnej, w szczególności w takich formach jak dyżury obywatelskie, udział w posiedzeniach organów władzy publicznej.
14.

Alchemia Czasu

23.11.2016

1.Cele Stowarzyszenia to:
94-214 Łódź, ul. Krakowska 110
a) upowszechnianie i promocja historii i dziedzictwa kulturowego Polski na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, również na obszarach w przeszłości położonych w
granicach Rzeczpospolitej Polskiej, Królestwa Polskiego oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów;
b) upowszechnianie poczucia tożsamości społeczeństwa z dziedzictwem historycznym i kulturowym, szczególnie w społecznościach lokalnych, regionach, powiatach, gminach;
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnych będących spuścizną dawnej,wielokulturowej Rzeczpospolitej;
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, również wśród Polaków
zamieszkałych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terenach dawnej Rzeczpospolitej;
e) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
f) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g)popularyzacja wiedzy historycznej;
h) prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie nauk historycznych, archeologii i innych nauk w zakresie związanym z historią, archeologią, ochroną zabytków,popularyzacją nauki;
i) prowadzenie działalności oświatowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, w celu przybliżenia zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym, historią
i tradycją;
j) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do objęcia opieką zabytków, miejsc walki i męczeństwa, obiektów pamięci narodowej, pomników, cmentarzy i mogił wojennych;
k) badanie kultury strefy pogranicza krain, państw, regionów, grup społeczności, badania wpływu barier na społeczeństwo i jego kulturę materialną oraz podejmowanie działań na
rzecz popularyzacji wiedzy o wpływie granic na kulturę i dziedzictwo materialne oraz o ich przenikaniu ponad granicami, działania na rzecz zmniejszenia oddziaływania barier, poznania
i zbliżenia separowanych społeczności, poprzez działania ponad-graniczne, czyli przekraczające bariery geograficzne, państwowe,kulturowe, społeczne i inne, promowanie współpracy.

2. Głównym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność naukową-badania historyczne, badania archeologiczne wykopaliskowe i inne, kwerendy archiwalne, opracowania naukowe;
b) działalność wydawniczą-wydawanie publikacji naukowych i popularnych,działalność oświatową oraz edukacyjną-tworzenie programów wychowawczych. oświatowych, organizacja
zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, studentów i innych grup społecznych, przybliżających kulturę i historię Polski;
c) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wycieczek krajoznawczych, koncertów oraz innych wydarzeń i imprez kulturalnych, promujących tradycję, historię i kulturę Polski,
organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia,rozpowszechnianie materiałów promujących działalność Stowarzyszenia;
d) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucjami zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach
działania Stowarzyszenia;
e) pozyskiwanie, gromadzenie, kopiowanie lub utrwalanie w prawnie dostępny sposób publikacji, opracowań oraz źródeł historycznych;
f) prowadzenie archiwum pozyskanych zbiorów oraz ich udostępnianie, organizację i prowadzenie muzeów;
g) współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej w opiece nad zabytkami, ochronie zabytków oraz dziedzictwa narodowego;
h) popieranie inicjatyw oraz współdziałanie z zarządcami obiektów historycznych, szczególnie zabytkowych, w gromadzeniu środków finansowych i rzeczowych, na rzecz renowacji
tych obiektów i przywracania im dawnej świetności;
i) prowadzenie własnej strony internetowej celem publikowania na niej bieżących informacji o pracy i osiągnięciach Stowarzyszenia;
j) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działaność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
15.

16.

„Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps.
„Warszyc”
w Stolicy Województwa Łódzkiego Mieście
Łodzi”

"Nawzajem"

28.11.2016

1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest doprowadzenie do wybudowania pomnika Kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc".

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27A

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności Miasto Łódź i Województwo Łódzkie.
3.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika,
b) określenie założeń projektowych pomnika i zamówienia projektu pomnika,
c) zamówienie wykonania pomnika,
d) uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń odpowiednich organów,
e) organizowanie odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji itp. dotyczących postaci Kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc",
f) gromadzenie pamiątek, publikacji, materiałów, artykułów dotyczących Kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc" oraz okresu w którym żył,
g) podejmowanie współpracy z organizacjami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia tradycji i wartości patriotycznych i narodowych,
h) podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, mediami i innymi organizacjami o podobnych celach.
28.11.2016
27.02.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz krzewienia trzeźwości i abstynencji.
2. Działanie na rzecz ochrony i promocji oraz profilaktyki zdrowia.
3. Działanie na rzecz osób z ograniczoną sprawnością i niepełnosprawnym.
4. Działanie na rzecz pomocy osobom starszym i chorym.
5. Działalność na rzecz rozwoju wsi.
6. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, a także kultury.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
92-446 Łódź ul. Wojewódzkiego 16 m. 12

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Piotr Sokalski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

13.10.2016
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.60.2016
DOA-SO-V.512.8.2018

91-324 Łódź ul. Hipoteczna 25 m.4

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Kamila Myślińska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

26.11.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.62.2016

91-324 Łódź ul. Hipoteczna 25 m.4

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Kamila Myślińska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

26.11.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.61.2016

91-061 Łódź ul. Nowomiejska 8 lok. 5U

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Aleksandra Grzanek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

25.11.2016
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.63.2016
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 254

91-488 Łódź ul. al. Róż 31 m. 1

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1.Jakub Jędryka - Przewodniczący
posiada organu kontroli
2. Remigiusz Rek - Zastępca
wewnętrznej
Przewodniczącego
3. Adam Ślisarek - Zastępca
Przewodniczącego
4. Tomasz Baranowski - Członek Zarządu/
Sekretarz
5. Adam Biela
- Członek Zarządu/ Skarbnilk

14.11.2016
- uchwała nr 3/16

NIE

DOA-SO-VII.512.66.2016

30.10.2016
- uchwała nr 3

NIE

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie placówek profilaktycznych, opiekuńczo - rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla osób potrzebujących.
2. Prowadzenie kampanii i projektów.
3. Organizowanie zbiórek publicznych i pozyskiwanie sponsorów.
4. Organizowanie wszelkich działań w zakresie objętym celami stowarzyszenia.
5. Propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie objętym celami stowarzyszenia.
17.

Stowarzyszenie na rzecz pielęgnowania
łódzkiej kultury

29.11.2016

1.Cele Stowarzyszenia to:
1. szerzenie wiedzy o kulturze łódzkiej na terenie placówek oświatowych w Łodzi
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

18.

Skrzynia dobrych uczynków

29.11.2016

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. szkolenia
2. akcje społecznościowe
3. eventy
4. prowadzenie portalu społecznościowego
5. spacerów
6. gier miejskich
1. Cele Stowarzyszenia to:
1. szerzenie idei wolontariatu na terenie placówek oświatowych w Łodzi
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

19.

Stowarzyszenie entuzjastów kultury
japońskiej INOCHI

01.12.2016

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. szkolenia
2. akcje społecznościowe
3. eventy
4. prowadzenie portalu społecznościowego
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Aktywizacja lokalnej społeczności miłośników kultury japońskiej,
2. Popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy o kulturze japońskiej,
3. Propagowanie wśród społeczeństwa wszelkich form twórczości związanych z szeroko rozumianą kultura japońską,
4. Współpraca z organizacjami, klubami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania,
5. Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie stałych spotkań tematycznych,
2. Organizowanie otwartych spotkań, dyskusji i warsztatów związanych z zagadnieniami i określonymi w celach Stowarzyszenia,
3. Organizownaie zlotów fanów,
4. Współpracę z organizacjami i placówkami kulturalnymi mającymi zbieżne cele,
5. Ułatwianie członkom Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach związanych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia.

20.

Stowarzyszenie Licencjonowanych
Taksówkarzy Miasta Łodzi

6.12.2016

1. Cel działania Stowarzyszenia:
1. Pomoc i obrona interesów grupy zawodowej, reprezentowanej przez Stowarzyszenie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Kontakt i współpracę z instytucjami publicznymi w sprawach związanych z działalnością zawodową grupy,
2. Proponowanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności taxi,
3. Działania informacyjne i akcje promujące legalne usługi taxi.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

21.

"Mam Oko" Stowarzyszenie Pomocy
Opiekunom Osób Chorych
i Niepełnosprawnych

09.12.2016
04.04.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Niesienie pomocy psychologicznej i prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.
3. Zwiększanie świadomości społecznej w tematyce dotyczącej sytuacji opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i ich podopiecznych.
4. Dążenie do poprawy sytuacji prawnej i społecznej opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.
5. Wspieranie wszelkich form integracji społecznej, w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

94-209 Łódź ul. Srebrzyńska 85 m. 5

Członkami Zarządu są:
1. Elżbieta Kosiorek - Prezes
2. Anna Smolarek - Skarbnik
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

30.03.2017 r.
- uchwała nr 1
Zgromadzenia
Członków o
rozwiązaniu
Stowarzyszenia.

Elżbieta Kosiorek

DOA-SO-VII.512.68.2016
DOA-S0-VII.512.22.2017
DOA-SO-VII.512.36.2017
W związku z zakończeniem
likwidacji Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zostało w
dniu 13.06.2017 r.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

22.

Czyste Chojny

13.12.2016
07.02.2017
28.09.2018
29.03.2019
2.05.2019

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz bezpośrednich konsultacji ze specjalistami z dziedziny psychologii i prawa.
2. Organizowanie wyjazdów integracyjnych z udziałem osób chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, mających na celu m.in. dostosowanie się opiekunów osób niepełnosprawnych
do nowej systuacji (nagła zmiana stanu zdrowia podopiecznego).
3. Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych; regularne spotkania.
4. Organizację i kierowanie grupą wolontariuszy, wspierających aktywnie wszelką działalność Stowarzyszenia.
5. Udział w wydarzeniach, spotkaniach, imprezach masowych, kampaniach społecznych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej, w zakresie tematyki dotyczącej
opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych i ich podopiecznych. Udział w ww. wydarzeniach dotyczących tematyki prozdrowotnej, a także wszelkiej integracji społecznej.
6. Tworzenie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, kampanii społecznych, zawierających treści dotyczące sytuacji i problemów opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych oraz
ich podopiecznych.
7. Prowadzenie szkoleń i warsztatów, odwołujących się tematyką do problemów i zagadanień dotyczących opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych i ich podopiecznych.
8. Współpracę w różnym zakresie i formie, z innymi organizacjami pozarządowymi.
9. Obecność w mediach społecznościowych.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
93-331 Łódź, ul. Zygmunta 80
1. Doprowadzenie do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego polegającej na zaprojektowaniu terenów mieszkalnych w miejsce planowanych terenów przemysłowych w
rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
2. Redukcja uciążliwego i szkodliwego wpływu przemysłu dla mieszkańców osiedla Chojny w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego
Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
3. Doprowadzenie do utworzenia funkcjonalnego układu dróg z uwzględnieniem istniejącej zabudowy i potrzeb mieszkańców osiedla Chojny w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda,
Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
4. Doprowadzenie do utworzenia miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla Chojny w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza,
Zygmunta, Bałtycka.
5. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, w tym zanieczyszczeń odorowych emitowanych na obszarze
osiedla Chojny i sąsiednich terenach.
6. Ochrona środowiska i równowagi ekologicznej.
7. Wspieranie zrównoważonego rozwoju w oparciu o dążenie do nieskażonego środowiska i tworzenie terenów zielonych w celu zachowania równowagi ekologicznej.
8. Wykrywanie i zapobieganie szkodliwym czynnikom środowiskowym, w tym negatywnemu wpływowi na ekosystem i organizmy żywe.
9. Działania związane z monitoringiem i kontrolą standardów jakości środowiska.
10. Wykrywanie i zapobieganie sytuacjom i czynnikom związanych z działalnością przemysłową mogącymi zagrażać zdrowiu ludzkiemu oraz utrudniającymi możliwość korzystania z
zasobów środowiska poprzez zakłócanie możliwości swobodnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
11. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie i przywracanie równowagi ekologicznej.
2. Terenem działalności regulaminowej Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.

Członków o
rozwiązaniu
Stowarzyszenia.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Radosław Sulej

W związku z zakończeniem
likwidacji Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zostało w
dniu 13.06.2017 r.
wykreślone z ewidencji.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

08.12.2016
- uchwała nr 3/2016

NIE

DOA-SO-VII.512.71.2016
DOA-SO-VII.512.7.2017
Stowarzyszenie w dniu
30.01.2017 r. podczas
Zebrania Członków uchwaliło
zmianę Przedstawiciela oraz
zmianę siedziby
Stowarzyszenia

25.04.2019
- uchwała nr 2/2019 o
przyjęciu zmian do
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego
Czyste Chojny

DOA-SO-V.512.70.2018
Stowarzyszenie w dniu
24.09.2018 r. podczas
Zebrania Członków uchwaliło
zmianę Przedstawiciela.
DOA-SO-V.512.31.2019
Stowarzyszenie w dniu
25.03.2019 r. podczas
Zebrania Członków uchwaliło
zmianę Przedstawiciela.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Dotarcie do szerokiej opinii publicznej i poinformowanie o aktualnej koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda,
Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
2. Przedstawienie argumentów obrazujących ułomność aktualnej koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza,
Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
3. Zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska,
Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
4. Dotarcie do autorytetów, w szczególności z zakresu urbanistyki, drogownictwa, ochrony środowiska, socjologii, celem uzyskania obiektywnych opinii w zakresie utworzenia
racjonalnego planu zagopodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie i granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolnicza, Jędrzejowska, Tomaszowska, Małego Rycerza, Zygmunta, Bałtycka.
5. Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele regulaminowe.
6. Współdziałanie z organami władzy publicznej.
7. Informowanie lokalnej społeczności o podejmowanych działaniach i ich rezultatach.
8. Aktywne uczestnictwo członków Stowarzyszenia w postępowaniach dot. ustalania ładu przestrzennego w oparciu o akty i dokumenty planistyczne.
9. Prowadzenie działalności zapewniającej ochronę środowiska i jego zasobów.
10. Podejmowanie działań ograniczających oddziaływania z zakładów przemysłowych na tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zielone, w tym oddziaływania odorowe.
11. Uczestniczenie w sprawach i postępowaniach dot. zachowania i przywracania równowagi ekologicznej i swobodnego korzystania z walorów nieskażonego środowiska, w tym
powietrza wolnego od uciążliwości zapachowej.
12. Inicjowanie postępowań sądowych i administracyjnych oraz wstępowanie do nich.
13. Działania zapewniające ochronę zdrowia ludzkiego i równowagi przyrodniczej.
23.

Baza Danych o Łódzkim Rynku
Nieruchomości

26.01.2017

Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku
Nieruchomości

03.07.2017

13.02.2019

1. Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia analiz rynku nieruchomości niezbędnych dla potrzeb wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Zadaniami Stowarzyszenia są:
1) Podnoszenie jakości oraz wiarygodności operatów szacunkowych oraz opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych,
2) Pozyskiwanie informacji o rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w p. 1.
3) Promowanie zasad etyki zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
4) Promowanie Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

DOA-SO-VII.512.36.2017

DOA-SO-V.512.36.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51

Członkami Zarządu są:
1. Tomasz Paweł Cieślak - Prezes
2. Teresa Bersińska - Członek Zarządu
3. Alicja Sacharz - Członek Zarządu
4. Jacek Dukat - Członek Zarządu
5. Jan Juraś - Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

3. Narzędziem służącym do realizacji celu oraz zadań Stowarzyszenia jest Baza Informacji o Rynku Nieruchomości tworzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Stowarzyszenie
prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

NIE

DOA-SO-VII.512.2.2017
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 257.

20.06.2017
- uchwała nr 10

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
wymagane jest współdziałanie oraz podpis
dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

11.01.2017
- uchwała nr 2

05.02.2019 r.
- uchwała nr 19
o zmianiei Regulaminu
Stowarzyszenia
Zwykłego

DOA-SO-VII.512.39.2017
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nową nazwę Stowarzyszenia,
zmieniono cele i środek
działania Stowarzyszenia oraz
wpisano informację o zmianie
regulaminu.
DOA-SO-V.512.13.2019

24.

25.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Obiecanej Łódź

"Stowarzyszenie na Rzecz Właścicieli i
Użytkowników Nieruchomości Grupa
Torus"

02.02.2017

22.02.2017
10.07.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przesięwzięciach edukacyjno-historyczno-kulturalnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz
93-549 Łódź, ul. Przyszkole 14/24 m. 12
dorosłych, działalność na rzecz zachowania, krzewienia i propagowania Dziedzictwa Kulturowego miasta Łodzi, ochrona dóbr kultury, sztuki oraz tradycji miasta Łodzi oraz regionu.
Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
1. Działalność dobroczynna i charytatywna.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych.
4. Działalność naukowa, edukacyjna, naukowo - techniczna.
5. Działalność kulturalno - oświatowa.
6. Aktywizacja Seniorów miasta Łodzi.
7. Działalność kolekcjonerska, muzealna oraz eksploracyjna.
8. Działalność
na rzeczStowarzyzenia
upowszechniania
kulturyRzeczypospolitej
fizycznej i sportu.Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego. Dla realizacji celów regulaminowych
2.
Terenem działania
jest obszar
Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zbiórek rzeczy potrzebnych oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie zajęć fotograficznych, plenerów, zajęć plastycznych, teatralnych oraz filmowych.
3. Propagowanie i organizowanie spotkań oraz wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, projekcji filmowych.
4. Działalność wydawniczą.
5. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
6. Organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności spacerów z historią miasta Łodzi w tle, plenerów fotograficznych, projekcji filmowych w formie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Członkami Zarządu są:
1. Marcin Kowalski - Prezes
2. Łukasz Rudnicki - Z-ca Prezesa
3. Piotr Przymusiała - Z-ca
Prezesa/Skarbnik
4. Agnieszka Miszczobrocka - Członek
Zarządu/Sekretarz
5. Monika Zawiślak - Członek
Zarządu/Sekretarz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

30.01.2017

NIE

1. Cele Stowarzyszenia to:
1. dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa oraz ochrony mieszkańców i użytkowników nieruchomości,
2. działanie na rzecz poprawy dostępności oraz jakości oferowanych produktów istotnych dla bezpieczeństwa oraz ochrony mieszkańców i użytkowników nieruchomości,
3. badanie dostępnych produktów pod kątem spełniania standardów niezbędnych dla zagwarantowania bezpieczeństwa oraz właściwej ochrony mieszkańców i użytkowników
nieruchomości,
4. oferowanie produktów o których mowa w punkcie 3 właścicielom, użytkownikom nieruchomości a także zarządcą i administratorom nieruchomości.

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1. Henryk Sypniewski
posiada organu kontroli
- Przewodniczący Zarządu
wewnętrznej
2. Krzysztof Nowakowski
- Członek Zarządu
3. Beata Dobrzańska - Członek Zarządu
Do zaciągania zobowiązań finansowych lub
nabycia praw w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie oraz podpis
dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

10.02.2017

NIE

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20/2

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. monitorowanie dostępności oraz jakości produktów dla mieszkańców i użytkowników lokali związanych z posiadaniem nieruchomości,
2. oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za dostępność oraz jakość produktów dla właścicieli, mieszkańców i użytkowników nieruchomości,
3. pomoc właścicielom, mieszkańcom, użytkownikom nieruchomości a także zarządcą i administratorom nieruchomości w dążeniu do zapenienia należytej i jak najszerszej ochrony oraz
bezpieczeństwa.
26.

Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów

03.03.2017

Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów i
Kickboxingu Fit Fabric

26.03.2019

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży przez 90-766 Łódź, al. 1 Maja 119 lok. 121
kulturę fizyczną i sport, w tym zwłaszcza przez dyscyplinę atletyki w postaci podnoszenia ciężarów oraz przez trenowanie kickboxingu i udział w zawodach tej dyscypliny sportowej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej,
2. uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
3. zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych dla rozwoju sportowego i kultury fizycznej swych członków,
4. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
5. prowadzenie działalności szkoleniowej,
6. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.

27.

Stowarzyszenie Obywatelskie
na Rzecz Przywrócenia Tożsamości
Nowosolnej

13.03.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) doprowadzenie do administracyjnego odłączenia od Łodzi terenów obecnego osiedla Nowosolna oraz innych terenów przyłączonych do Łodzi w roku 1987 a będących poprzednio
częścią gminy Nowosolna,
2) przywracanie wiedzy dotyczącej historii terenów osiedla Nowosolna oraz terenów do niego przyległych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Łódź.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Przeprowadzanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców osiedla Nowosolna oraz miasta Łodzi.
2. Wysyłanie pism i petycji między innymi do: do władz miasta Łodzi, gminy Nowosolna, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, posłów i senatorów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Ministrów.
3. Spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta Łodzi a w szczególności mieszkańcami osiedla Nowosolna.
4. Przeprowadzanie konsultacji, również w postaci referendum lokalnego, w sprawie celów działania Stowarzyszenia wśród mieszkańców osiedla Nowosolna.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Członkami Zarządu są:
1. Grzegorz Zgierski
- Prezes Zarządu
2. Marcin Wawrzycki
- Członek Zarządu
3. Tomasz Nowiński
- Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Adam Mentrycki

01.03.2017
- uchwała nr 3

NIE

21.03.2019
- uchwała nr 4) w
przedmiocie przyjęcia
tekstu jednolitego
regulaminu
Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

8.03.2017
- uchwała nr 3

1.12.2018
- uchwała nr 1 o
przekształeceniu
stowarzyszenia
zwykłego na
rejestrowe;

DOA-SO-VII.512.10.2017
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 273

5.07.2019
- KRS 0000793937

DOA-SO-V.512.53.2019

DOA-SO-VII.512.13.2017
DOA-SO-V.512.30.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nową nazwę Stowarzyszenia,
zmieniono cel Stowarzyszenia
oraz wpisano informację o
zmianie regulaminu i
przyjęciu jego jednolitej
treści.

21.03.2019
- uchwała nr 3) w
przedmiocie zmiany
regulaminu

Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych
uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

92-720 Łódź, ul. Jugosłowiańska 62

DOA-SO-VII.512.5.2017

NIE

DOA-SO-VII.512.17.2017

28.

Klub Miłośników Gier Bitewnych
"Ośmiornica Łódzka"

13.03.2017

1. Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1. Współpraca z organizacjami, klubami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania.
2. Propagowanie wśród społeczeństwa gier towarzyskich a w szczególności strategicznych gier figurkowych.
3. Zrzeszenie graczy strategicznych gier bitewnych, modelarzy i entuzjastów fantastyki.
4. Propagowanie działalności Stowarzyszenia.
5. Popularyzacja szeroko pojętej fantastyki.

94-002 Łódź, ul. Sprinterów 7/64

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

9.03.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.18.2017
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 222

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

1.03.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.19.2017

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Sławomir Krakowiak Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Marek Werbliński Członek Komisji Rewizyjnej
3. Jan Szczurek - Członek
Komisji Rewizyjnej

15.12.2016

NIE

DOA-SO-VII.512.21.2017

Członkami Zarządu są:
Rada Nadzorcza
1. Zuzanna Rymkiewicz - Prezes Zarządu
w składzie:
2. Marta Korczyńska - Wiceprezes Zarządu 1. Peter Kozicki Przewodniczący Rady
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
Nadzorczej
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu 2. Paulina Zielińska - Członek
Stowarzyszenia wymagane jest
Rady Nadzorczej
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

24.04.2017
- uchwała nr 3

NIE

91-415 Łódź, pl. Wolności 5/8

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Marek Witold Wojciechowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

27.04.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.25.2017

90-143 Łódź, ul. Kopcińskiego 41 m. 25

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Michał Seweryński

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

22.04.2017

NIE

DOA-SO-VII. 512.27.2017
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 261

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213

Członkami Zarządu są:
1.Marek Dziubiński - Przewodniczący
2. Lubomira Broniarz-Press Wiceprzewodnicząca Zarządu
3. Jerzy Sęk - Sekretarz
4. Tomasz Kiljański - Skarbnik
5. Stefania Grzeszczyk
- Członek Zarządu
6. Barbara Tal-Figiel - Członek Zarządu
7. Lidia Zander - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Piotr Owczarz Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Anna Ptaszek - Członek
Komisji Rewizyjnej
3. Elżbieta Jankowska Renkas - Członek Komisji
Rewizyjnej

31.03.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.28.2017

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar kraju i zagranica.
3. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
1. Organizowanie otwartych spotkań, dyskusji, warsztatów, pokazów związanych z zagadnieniami określonymi w celach Stowarzyszenia.
2. Organizowanie wyjazdów na wydarzenia kulturowe o tematyce określonej w celach Stowarzyszenia.
3. Organizowanie turniejów gier towarzyskich.
4. Utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami za granicą.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem
środowiska miłośników gier strategicznych i szeroko rozumianej fantastyki.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej służącej realizacji celów statutowych.
7. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze.
8. Ułatwianie członkom Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
9. Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia oraz związanego z nią forum dyskusyjnego.
29.

Stowarzyszenie Piłsudskiego 7
w Łodzi

13.03.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Obrona praw i interesów mieszkańców oraz użytkowników lokali.
2. Weryfikowanie decyzji władz Spółdzielni pod kątem ich zgodności ze Statutem Spółdzielni oraz ustawą.
3. Szerzenie informacji o bieżącej i planowanej działalności Spółdzielni.
4. Realizacja inicjatyw Członków Stowarzyszenia i mieszkańców na rzecz lepszego gospodarowania zasobami Spółdzielni.
5. Kontrola i wspólne z administracją Spółdzielni ustalanie programów napraw i remontów.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 7 m. 4

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Łódź.

"Solidarni z leśnikami pro bono silvae"

27.03.2017

1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności charytatywnej skierowanej ze szczególnym uwzględnieniem do obecnych i byłych pracowników jednostek organizacyjnych
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, oraz członków ich rodzin a zwłaszcza wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a także:
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. promocje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
11. pomoc ofiarom zdarzeń losowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
12. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
15. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Członkami Zarządu są:
1. Elżbieta Kempińska - Prezes
2. Elżbieta Karpowicz - Sekretarz
3. Zofia Jasińska - Skarbnik
4. Jan Bartczak - Członek Zarządu
5. Teresa Stolarska - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpraca z władzami Spółdzielni w sprawach naszej posesji.
2. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do racjonalizacji wydatków ponoszonych na utrzymanie w dobrym stanie technicznym naszego budynku.
3. Współpraca z terytorialnymi oraz krajowymi organami władzy i Samorządu (np. z posłami Ziemi łódzkiej, radnymi, służbami miejskimi).

30.

Członkami Zarządu są:
1. Adrian Smagur
- Prezes Zarządu
2. Marcin Dądela
- Członek Zarządu
3. Adam Gajak
- Członek Zarządu
4. Wojciech Rokuszewski
- Członek Zarządu

91-402 Łódź, ul. Matejki 16

Członkami Zarządu są:
1. Czesław Czochra - Przewodniczący
Zarządu
2. Mariusz Milewski - Członek Zarządu
3. Grzegorz Grzelak - Członek Zarządu
Do składania oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia,
w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków
zarządu działających łącznie

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Spotkania edukacyjne,
2. Udział w imprezach patriotycznych,
3. Współorganizację imprez kulturalno - oświatowych,
4. Pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
5. Pomoc finansową osobom uprawnionym będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
31.

Łódzki Instytut Kreatywności

26.04.2017
20.03.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Promocja kultury i sztuki.
2. Wspieranie młodych artystów.
3. Aktywizacja mieszkańców Miasta w zakresie kultury.
4. Współpraca z administracją samorządową i rządową w zakresie kultury.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizacja wydarzeń kulturowych i artystycznych.
2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturowymi w zakresie promowania sztuki.
3. Promocja działań młodych artystów.
4. Kampanie społeczne i informacyjne.
32.

OPENDOOR Polska

02.05.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Promowanie rozwoju kompetencyjnego osób aktywnych zawodowo.
2. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród osób poszukujących pracy.
3. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród osób studiujących.
4. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród młodzieży uczącej się.
5. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród osób trwale lub czasowo zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród osób - cudzoziemców - starających się o czasowy lub stały pobyt w Polsce.
7. Promowanie rozwoju kompetencyjnego wśród cudzoziemców przebywających w Polsce z powodów zawodowych, politycznych, społecznych, religijnych, obyczajowych.

16.03.2018
- uchwała
nr 2/I/2018
Walnego Zebrania
Członków
w sprawie
rozwiązania
Stowarzyszenia

Zuzanna
Rymkiewicz

DOA-SO-VII.512.24.2017
DOA-SO-V.512.13.2018

Marta
Korczyńska

W związku z zakończeniem
likwidacji Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zostało
w dniu 20.03.2018 r.
wykreślone z ewidencji

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju - Polski.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, konferencji, indywidualnych sesji coachingowych, udzielanie konsultacji, porad, spotkań tematycznych oraz zajęć edukacyjnych
związanych tematycznie z celami działania Stowarzyszenia.
2. Wydawanie książek, ebooków, audiobooków, publikacji, czasopism, poradników, informatorów związanych tematycznie z celami działania Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie portali i serwisów internetowych związanych tematycznie z celami działania Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie poradnictwa zawodowego, społecznego oraz związanego z rozwojem kompetencyjnym.
5. Promowanie rozwoju kompetencyjnego poprzez akcje promocyjne i marketingowe realizowane za pomocą śródków masowego przekazu oraz internetu.
6. Realizowanie projektów, programów oraz inicjatyw społecznych i obywatelskich - w zakresie zgodnym z celami działania Stowarzyszenia.
7. Współpracę z innymi podmiotami w zakresie służącym celom Stowarzyszenia.
33.

Akademicki Klub Obywatelski im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Łodzi

24.05.2017

1. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i propagowanie w środowisku akademickim:
a) cnót obywatelskich oraz pracy dla dobra wspólnego Narodu i Państwa;
b) szacunku dla chlubnych dokonań minionych pokoleń Polaków;
c) działań na rzecz rozwoju polskiej edukacji i nauki, opartych na dążeniu do prawdy i innych wartościach chrześcijańskich;
d) wysokiego poziomu kultury debaty publicznej, opartej na poszanowaniu dobra wspólnego, odpowiedzialności za słowo i wzajemnym poszanowaniu jej uczestników.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie konferencji, seminariów i wykładów, a także podejmowanie innych działań, propagujących wiedzę o historii i współczesnych sprawach polskiego życia narodowego i
państwowego oraz upowszechnianie postaw obywatelskich, służących interesowi publicznemu;
b) inicjowanie i włączanie się do debat oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących moralnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych aspektów życia publicznego w
Polsce;
c) apelowanie do osób pełniących funkcje w instytucjach państwowych i samorządowych oraz do pracowników mediów publicznych i komercyjnych, aby ich działalność służyła dobru
wspólnemu;
d) utrwalanie patriotycznej i obywatelskiej myśli patrona naszego Klubu - Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

34.

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

25.05.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Popieranie badań w dziedzinie reologii technicznej.
2. Propagowanie osiągnięć tej dyscypliny naukowej i jej zastosowań wśród pracowników przemysłu oraz pracowników akademickich i przemysłowych ośrodków badawczych.
3. Propagowanie reologii technicznej w kształceniu podstawowym i kierunkowym studentów kierunków technicznych.
4. Popularyzacje reologii technicznej poprzez środki masowego przekazu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie - lub pomoc w organizacji - konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, odczytów popularnych, wystaw aparatury itp.
2. Prowadzenie kursów szkoleniowych.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Wykonywanie ekspertyz i usług kosultacyjnych.
5. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis
przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.

35.

BODY LINE GYM

02.06.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 161
a) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku
b) stwarzanie właściwych warunków do uprawiania kulturystyki oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych
c) propagowanie rozwoju kulturystyki i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej
d) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play
e) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
f) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
g) stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk kulturystyki oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach
h) wspieranie młodych talentów i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć
i) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów
(dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
j) wydawanie publikacji

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Rafał Majewski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

31.05.2017
- uchwała nr 3

NIE

Członkami Zarządu są:
1. Ewa Maruszewska - Prezes
2. Anna Bardzka - Spychała - Zastępca
Prezesa
3. Jarosław Dąbrowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Ryszard Borowiecki Przewodniczący
2. Monika Wypych Zastępca

26.05.2017
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-VII.512.30.2017

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży i dorosłych
b) organizację zawodów sportowych oraz turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych
c) prowadzenie działalności, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów wynikających z celów
wymienionych w § 5
d) prowadzenie działalności wydawniczej
e) organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mających na celu propagowanie kulturystyki
f) podejmownie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliowści brania udziału w zawodach na terenie
Polski
g) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia
h) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania
i) organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w § 5
j) realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w rozdziale II § 5
k) inne działania realizujące cele regulaminowe
36.

Stowarzyszenie Działań Twórczych
"ARTGRAWITACJE"

05.06.2017
5.04.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Integrowanie ludzi i krzewienie zdrowego i kulturalnego sposobu życia
2. Edukowanie i ukulturnianie osób bez ograniczeń wiekowych
3. Integracja, nauka współdziałania i dobra zabawa
4. Wspieranie inicjatyw uczestników wiedzą , materiałami i organizacją
5. Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
6. Wsparcie na drodze do realizacji wyznaczonych celów

91-330 Łódź, ul. Pojezierska 2/6

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie warsztatów, pracowni i kół zainteresowania o różnych profilach
2. Organizowanie imprez, wystaw artystycznych, wieczorków literackich, aukcji charytatywnych
3. Organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów
4. Działalność wydawnicza
37.

Akademia Natura

19.06.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Promocja zdrowego stylu życia w działach zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, pielęgnacji, aktywności społecznej.
2. Rozwijanie i propagowanie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej.
3. Budowanie zdrowych więzi społecznych i relacji w różnych grupach wiekowych.

90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85 m. 53

28.12.2018
- uchwała nr 1
Walnego
Zgromadzenia o
przekształeceniu
stowarzyszenia
zwykłego w
Stowarzyszenia
Rejestrowe;

DOA-SO-VII.512.31.2017
DOA-SO-V.512.34.2019

28.03.2019
- KRS 0000779136

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1. Stefan Poprawa - Przewodniczący
posiada organu kontroli
2. Iwona Salamon - Skarbnik
wewnętrznej
3. Katarzyna Kołomyjec - Z-ca
Przewodniczącego
4. Dorota Młostoń - Sekretarz
5. Michał Musiałkiewicz - Członek Zarządu
6. Barbara Pietrzak - Członek Zarządu
7. Renata Serwa- Członek Zarządu

01.06.2017
- uchwała nr 3

NIE

29.06.2017
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-VII.512.37.2017

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały świat.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, wyjazdów, warsztatów, szkoleń.
2. Działania o charakterze społecznym - opieka nad osobami starszymi, dziećmi.
38.

ODnowa

04.07.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w trudnej sytuacji życiowej i zapewnienie wsparcia dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia, biedą
oraz bezdomnością.

94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 54 m. 7

25.10.2018
19.12.2018

Członkami Zarządu są:
1. Magdalena Oleksa - Przewodnicząca
Zarządu
2. Magdalena Obijalska - Zastępczyni
Przewodniczącej
3. Magdalena Lachman - Członkini
Zarządu
4. Elżbieta Szulewicz - Członkini Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

21.06.2018
- uchwała nr
1/2018 Walnego
Zebrania
Członków o
rozwiązaniu
Stowarzyszenia
30.11.2018
- uchwała nr
4/2018 Walnego
Zebrania
Członków o
zakończeniu
likwidacji
Stowarzyszenia

Do ważności oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia wymagane są podpisy
dwóch przedstawicieli Zarządu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

Zarząd
Stowarzyszenia:
Magdalena
Oleksa,
Magdalena
Obijalska,
Magdalena
Lachman,
Elżbieta
Szulewicz

DOA-SO-VII.512.41.2017
DOA-SO-V.512.74.2018
Stowarzyszenie jest w trakcie
likwidacji - uchwałą nr 2/2018
Walne Zebranie Członków z
dnia 21.06.2018 r. wyznaczyło
likwidatorów.
DOA-SO-V.512.86.2018
W związku z zakończeniem
likwidacji Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zostało
w dniu 19.12.2018 r.
wykreślone z ewidencji

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie opieki medycznej oraz pomocy prawnej.
2. Przekazywanie wsparcia materialnego w postaci rzeczowej i finansowej.
3. Organizację zbiórek publicznych.
4. Współpracę z instytucjami publicznymi, niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.
39.

"Zdrowe smaki"

07.07.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw i działań, mających na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i prozdrowotnych w różnych grupach
społecznych.
2. Propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej naturalnej żywności i suplementacji diety poprzez jej popularyzację i edukację.
3. Aktywna promocja zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wpływu żywienia na zdrowie.
4. Ochrona i promocja zdrowia; kultury fizycznej i sportu, wspieranie wydarzeń kulturalnych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

90-644 Łódź, ul. Żeligowskiego 43a lok. 4

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Agnieszka Maślanka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

06.07.2017
- uchwała nr 3/17

NIE

DOA-SO-VII.512.43.2017

91-811 Łódź, ul. Organizacji WiN 71/73 m. 29

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Damian Wachowicz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.08.2017
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-VII.512.44.2017

90-233 Łódź, ul. Pomorska 107/113 m. 19

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Bartłomiej Sobecki

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

12.08.2017
- uchwała nr 3

NIE

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań członków dla wspólnego omówienia aktualnego stanu, planów, trudności i osiągnięć w zakresie działań mających na celu kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych i prozdrowotnych.
2. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, prowadzących do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia.
3. Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach związanych z nieprawidłowym odżywianiem i jej wpływem na zdrowie człowieka.
4. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizacja działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
5. Działalność edukacyjna, informacyjno-promocyjna i wydawnicza.
6. Organizowanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu realizacji zadań regulaminowych.
7. Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania
projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Stowarzyszenia.
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
40.

Młodzi z Łodzi

16.08.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Promocja demokracji i pluralizmu.
2. Promowanie tolerancji, wolności słowa i wolności rynku.
3. Popularyzacja kultury i sztuki.
4. Szeroko pojęta edukacja o wiedzy lokalnej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację konferencji, imprez, szkoleń.
2. Wydawanie wydawnictw.
3. Publikowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych w internecie.

41.

"Bądź aktywny"

18.08.2017
2.01.2019

1. Cele Stowarzyszenia:
a) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,
b) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem lekkiej atletyki, kolarstwa, triathlonu i nordic walking,
c) popularyzacja aktywnych form wypoczynku oraz turystyki,
d) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
e) edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży,
f) działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu,
b) uczestniczenie w zawodach sportowych,
c) organizowanie pokazów, zawodów sportowych i rekreacyjnych oraz imprez i rajdów turystycznych,
d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,
e) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizację wyjazdów okolicznościowych, zgrupowań treningowych i kondycyjnych.

30.06.2018
- uchwała nr 3 o
przekształeceniu
stowarzyszenia
zwykłego na
rejestrowe;
29.11.2018
- KRS 0000759846

DOA-SO-VII.512.46.2017
DOA-SO-V.512.1.2019

42.

Akademia Twórczości Dzieci
i Młodzieży "Tęcza"

23.08.2017
07.01.2019

1. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego, rozwijaniu pasji, zainteresowań i uzdolnień oraz pomoc w
niwelowaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych.
Cele Stowarzyszenia to:
a) Propagowanie idei wszechstronnego i twórczego rozwoju dzieci i młodzieży.
b) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
c) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei rozwoju osobistego przez sztukę.
d) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży rożnorodnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
e) Profilaktyka w zakresie trudności i niepowodzeń szkolnych.
f) Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
g) Kształtowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
h) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
i) Propagowanie zdrowego stylu życia i związanego z nim spędzania czasu wolnego.
j) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

93-361 Łódź, ul. Wczesna 20

Członkami Zarządu są:
1. Monika Bilińska - Wilk
- Prezes
2. Magdalena Kubicka - Wiceprezes
3. Karolina Zając - Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

11.08.2017
- uchwała nr 3/2017

NIE

DOA-SO-VII.512.47.2017
DOA-SO-V.512.2.2019

Do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy 3 członków Zarządu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży.
b) Opieka nad dziećmi.
c) Organizowanie konkursów i wystaw, wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.
d) Poradnictwo w zakresie psychologii, pedagogiki.
e) Organizowanie terapii pedagogicznej, logopedycznej.
f) Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
g) Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
h) Współpracę z instytucjami oświatowymi, uczelniami wyższymi.
i) Organizowanie warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży.
j) Oranizowanie warsztatów dla nauczycieli i studentów.
43.

"Klub seniora w bibliotece"

26.09.2017
06.12.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Zachęcanie seniorów do aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.
2. Zwiększenie aktywności seniorów w lokalnym środowisku.
3. Poszerzanie wiedzy ogólnej członków Stowarzyszenia.
4. Rozwijanie samokształcenia i edukacji według koncepcji uczenia się przez całe życie.
5. Organizacja czasu wolnego seniorów.
6. Aktywizacja seniorów do realizacji własnych pasji i talentów.
7. Działalność służąca przekazywaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
8. Poprawa zdrowia i jakości życia seniorów.
9. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia seniorów.
10. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie życia oraz prawach seniorów.
11. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych.
12. Działania na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.
13. Współdziałanie na zasadzie partnerstwa z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów.
14. Współdziałanie i integracja międzypokoleniowa w zakresie celów działania stowarzyszenia.
15. Promocja działań bibliotek publicznych na rzecz seniorów oraz czytelnictwa seniorów.
16. Promocja działań Stowarzyszenia

94-016 Łódź, ul. Wileńska 59

Członkami Zarządu są:
1. Zdzisław Kłapciński - Prezes
2. Bożena Jakielaszek - Z-ca Prezesa
3. Grażyna Pilarczyk - Skarbnik
4. Emilia Bechtold - Sekretarz
5. Henryka Więcek - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna w
składzie:
1. Janina PatoraPrzewodniczący
2. Alicja Żołnierska - Członek
Komisji
3. Aleksandra Głowacka
- Członek Komisji

13.09.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.49.2017
DOA-SO-V.512.84.2018
W dniu 11.10.2018 r.
dokonano zmiany w składzie
Zarządu (w związku z
rezygnacją Sekretarza Zarządu
uzupełniono sklad Zarządu).

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

44.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Gier Video,
Komputerów i Konsol

27.09.2017
05.10.2017

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie inicjatyw służących ograniczeniu wykluczenia społecznego, prawnego, ekonomicznego, medialnego i cyfrowego seniorów.
2. Czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym dzielnicy, miasta i regionu.
3. Prowadzenie działalności integrującej członków przez aktywność kulturalną, naukową, turystyczną, rekreacyjną i towarzyską.
4. Organizowanie różnych form imprez kulturalnych i edukacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia.
5. Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz integracyjno-rekreacyjnych mających na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów.
6. Organizowanie zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości seniorów.
7. Wspomaganie osób samotnych, potrzebujących na zasadach wolontariatu.
8. Współpraca z biblioteką publiczną w organizacji imprez upowszechniających czytelnictwo.
9. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami w zakresie integracji międzypokoleniowej.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a. Popularyzacja wśród społeczeństwa grania w gry video jako formy spędzania wolnego czasu.
b. Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonerstwa gier video, komputerów i konsol.
c. Zrzeszenie osób kolekcjonujących gry video, komputery i konsole.
d. Popularyzacja wiedzy o grach video, komputerach i konsolach.
e. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kolekcjonerstwa gier video, komputerów i konsol.
f. Ochrona, archiwizowanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem gier video, komputerów i konsol o szczególnym znaczeniu dla branży, w szczególności polskiej produkcji i/lub
zachowanych w niewielkiej - wg wiedzy członków Stowarzyszenia - liczbie egzemplarzy.

90-457 Łódź, ul. Piotrkowska 267/22

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Adam Wojciechowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

06.09.2017

NIE

04.10.2017 r.
- uchwała
Walnego Zebrania
Członków o
rozwiązaniu
Stowarzyszenia

DOA-SO-VII.512.50.2017
DOA-SO-VII.512.53.2017
W związku z uchwałą o
rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zostało w
dniu 05.10.2017 r.
wykreślone z ewidencji

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Szerzenie wiedzy z zakresu historii gier video, komputerów i konsol.
b. Organizowanie wystaw, aukcji, pokazów.
c. Udzielanie pomocy i porad w kolekcjonerstwie gier video, komputerów i konsol.
d. Prowadzenie prywatnych zbiorów oraz fachowej dokumentacji.
e. Kontakt i współpraca z twórcami oraz dystrybutorami polskich gier video.
45.

Swing Załoga

04.10.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. poznawanie, kultywowanie i ochrona w szczególności polskiego i amerykańskiego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim jego wymiaru taneczno-muzycznego związanego z
muzyką jazzową i tańcami swingowymi,
2. edukacja w zakresie dziedzictwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz jego promocja zarówno w Polsce jak i poza jej granicami,
3. działanie na rzecz zachowania i upowszechniania, w szczególności polskich i amerykańskich tradycji okresu międzywojennego dotyczących jazzu i tańców swingowych,
4. budowanie świadomości społecznej w zakresie jazzowych korzeni miasta Łodzi, działanie na rzecz pełnego obiegu informacji na ten temat,
5. promocja miasta Łodzi, a także wykorzystanie przestrzeni miejskiej i wiejskiej do działań artystycznych,
6. promowanie i reprezentowanie lokalnych tancerzy tańców swingowych oraz promowanie lokalnych muzyków jazzowych,
7. wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami w Polsce i zagranicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub współpraca z którymi umożliwi realizację celów
Stowarzyszenia,
8. popularyzacja idei aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz międzypokoleniowej wymiany kulturowej i przekazu tradycji,
9. integracja róznych grup wiekowych.

90-113 Łódź, ul. Generała Romualda Traugutta 18

Członkami Zarządu są:
1. Aleksandra Pawłowska - Członek
2. Wojciech Andryszek - Członek
3. Piotr Marciniak - Członek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

27.09.2017

NIE

DOA-SO-VII.512.51.2017

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, pokazów, wystaw, warsztatów z udziałem polskich i zagranicznych artystów,
2. organizowanie zabaw tanecznych, spektakli, happeningów, akcji performatywnych, koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno-kulturalnych służących popularyzacji i praktycznej
nauce tańców swingowych i muzyki,
3. publikowanie nagrań audio-video, biuletynów oraz literatury przedstawiającej i popularyzującej w szczególności polskie i amerykańskie dziedzictwo kulturowe oraz doświadczenia
związane z jego ochroną, popularyzacją i edukacją,
4. działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową i badawczą uwzględniającą architektoniczny i społeczny potencjał Łodzi, a także przedwojenne tradycje miasta,
5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi-zwłaszcza europejskimi-stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych lub stowarzyszeniami,
instytucjami i organizacjami z którymi podjęcie współpracy umożliwia realizację celów stowarzyszenia poprzez realizację wspólnych projektów kulturalnych, konferencji, wymianę
informacji i doświadczeń,
6. wykorzystanie terapeutycznej i wychowaczej roli tańca i muzyki poprzez organizację różnych form rekreacji, edukacji i rozrywki,
7. współpraca z wolontariuszami, wspieranie idei wolontariatu społecznego,
8. organizacja warsztatów, festiwali, programów wymiany międzynarodowej.
46.

"Złotno Jest Fajne!"

20.10.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju lokalnego oraz kultury i tradycji.

94-212 Łódź, ul. Rezedowa 8

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Kacper Gorczyca

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

13.10.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.54.2017

93-105 Łódź, ul. Grabowa 13 m. 49/50

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Andrzej Zamora

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.11.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.56.2017

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Osiedle Złotno w Łodzi, miasto Łódź, województwo łódzkie, Rzeczypospolitaj Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie warsztatów zawodowych, szkoleń, kursów, pokazów, seminariów dla mieszkańców regionu.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.
3. Działania związane z edukacją zdrowotną, zdrowym stylem życia, sportem i ekologią.
4. Organizowanie wycieczek i imprez integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych.
5. Dbanie o estetykę osiedla.
6. Dbałość o tradycję poprzez organizację festynów, spotkań i imprez okolicznościowych itp.
7. Współpraca w realizacji celów z organizacjami działającymi na rzecz osiedla i miasta, władzami miasta, jednostkami pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innymi organizacjami w
kraju i za granicą.
8. Krzewienie idei wolontariatu oraz prowadzenie i wsparcie działalności charytatywnej.
9. Obsługa cateringowa imprez.
10. Angażowanie i aktywizacja mieszkańców osiedla.
11. Wytwarzanie rękodzieła artystycznego.
12. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, społecznej.
13. Pozyskiwanie i zbiórka środków finansowych i rzeczowych na cele określone w regulaminie.
14. Wyrób produktów regionalnych i ich promocja.
15. Prowadzenie i organizacja pracy świetlicy osiedlowej.
16. Organizowanie lokalnych konkursów oraz udział w konkursach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
17. Pomoc osobom, które zostały dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, kataklizmów i innych nieszczęść.
18. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
19. Organizowanie spotkań, zajęć, warsztatów oraz szkoleń w zakresie integracji europejskiej.
20. Aplikowanie o środki pieniężne z funduszy europejskich.
21. Wydawanie pism, wydawnictw i folderów, biuletynów dot. Osiedla Złotno i okolic.
47.

GLORIA CULTURAE

15.11.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej.
2. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału polskich twórców kultury.
3. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE.
4. Promowanie kultury.
5. Integracja środowisk twórców pełno i niepełnosprawnych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację aukcji, giełd, przeglądów, konkursów, wystaw, koncertów, działań artystycznych, kulturalnych, festynów, pokazów.
2. Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wyrażającą się m.in. w propagowaniu twórczości artystycznej osób niewidomych, słabowidzących i z innymi niepełnosprawnościami.
3. Pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja.
4. Integracja pełno i niepełnosprawnych twórców.
5. Organizację zbiórek publicznych.
6. Organizację kampanii społecznych.
7. Promocję i kształtowanie postaw obywatelskich.
8. Wdrażanie zasad integracji europejskiej.
9. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
10. Współpracę z mediami.
11. Wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu.
12. Prowadzenie działalności reklamowej, pozyskiwanie reklam.
48.

SLOW JOGGING POLSKA

24.11.2017

1. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie imprez na których będzie promowana idea slow joggingu.
2. Promowanie zintegrowanych metod holistycznego podejścia do zdrowia człowieka.
3. Certyfikowanie trenerów slow joggingu.
4. Propagowanie urządzeń wspomagających aktywne dbanie o zdrowie.
5. Krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie medycyny wellness i żywności funkcjonalnej.
6. Organizowanie konferencji naukowych i spotkań poświęconych prewencji zdrowia.
7. Inicjowanie i popieranie działalności osób fizycznych i prawnych we wszystkich gałęziach sportu masowego a w szczególności sportu biegowego.
8. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej.
9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami o takim samym lub podobnym profilu
działania.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
11. Prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej.
12. Organizowanie i wspieranie inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia.

94 -246 Łódź, Łódź ul. Deca 3/2

Członkami Zarządu są:
1. Maciej Kozakiewicz - Prezes
2. Beata Brzezowska - Wiceprezes
3. Katarzyna Daniek - Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

12.11.2017

NIE

DOA-SO-VII.512.58.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

28.11.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.60.2017
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 169

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000,00
zł/dziesięć tysięcy złotych/upoważniony
jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W
przypadku zaciągania zobowiązań
majątkowych przekraczających wartość
10.000,00 zł/dziesięciu tysięcy
złotych/wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie w
tym Prezesa.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. Współpracę z japońskim stowarzyszeniem slow joggingu, twórcą medtody prof. Hiroakim Tanaką oraz Magdaleną Jackowską współautorką podręczników i książek o Slow Joggingu oraz
reprezentantką Stowarzyszenia Japońskiego.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, społecznymi, naukowymi i kulturalnymi.
3. Prowadzenie szkoleń w celu bieżącego aktualizowania wiedzy o slow joggingu, w zakresie stanowiącym działalność regulaminową Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działąlności pozagospodarczej sprzyjającej rozwojowi regulaminowych celów Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
6. Wspieranie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji a w szczególności slow joggingu.
49.

Osiedle Smulsko

01.12.2017
17.06.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz ochrony interesów społeczności lokalnej osiedla Smulsko.
2. Działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich mieszkańców osiedla Smulsko.
3. Działanie na rzecz rozwoju osiedla Smulsko oraz aktywizacji mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, rozrywki i bezpieczeństwa.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kształtowania odpowiedzialnego stosunku mieszkańców osiedla Smulsko do swego najbliższego otoczenia.
5. Rozpropagowywanie wśród mieszkańców Łodzi wiedzy o osiedlu Smulsko i jego mieszkańcach.
6. Reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla Smulsko w stosunku do Rady Osiedla oraz instytucji samorządowych i państwowych.

94-048 Łódź, ul. Szermiercza 1

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Anetta Kietlińska

6.03.2019
- uchwała nr 23/2019
Zmiana zapisu w
regulaminie
stowarzyszenia

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Łódź.

DOA-SO-V.512.43.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo w życiu osiedla Smulsko i występowanie z inicjatywami społecznymi.
2. Współpraca z lokalnymi ośrodkami aktywności społecznej oraz zgłaszanie kandydatów w wyborach do Rady Osiedla.
3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami organów samorządowych i państwowych.
4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
5. Kontakt z mediami oraz prowadzenie aktywnej kampanii informacyjnej poprzez dostępne środki (strona internetowa, media społecznościowe, akcja ulotkowa).
6. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i innych władz samorządowych istotnych z punktu widzenia realizacji celów działania Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie rozmów, korespondencji i negocjacji związanych z obroną interesów społeczności lokalnej osiedla Smulsko.
8. Prowadzenie różnorodnych form działalności mających na celu popularyzację Stowarzyszenia Osiedle Smulsko.
50.

"Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ulicy
Brzezińskiej"

05.12.2017

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Wspieranie racjonalnego planowania przestrzennego.
2. Wspieranie zrównoważonej polityki środowiskowej.
3. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
4. Ochrona praw społeczności lokalnej.
5. Wspieranie inicjatyw gospodarczych.

90-448 Łódź, ul. Żwirki 1D/5

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Przemysław Hernecki

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

30.11.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-VII.512.61.2017

94-234 Łódź, ul. Podchorążych 116

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Bartłomiej Kurkowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.01.2018

NIE

DOA-SO-V.512.1.2018

93-025 Łódź, ul. Paderewskiego 26/101

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Wiesław Olczak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

20.01.2018
- uchwała nr 3/2018

NIE

DOA-SO-V.512.2.2018

90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8

Członkami Zarządu są:
1. Piotr Szpakowski - Prezes
2. Paweł Liczner - Członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

27.01.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.3.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z samorządem.
2. Współpracę z administracją rządową i innymi instytucjami.
3. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
4. Organizację zebrań, konsultacji, warsztatów obywatelskich.
5. Udział w pracach planistycznych.
6. Udział w pracach i konsultacjach środowiskowych.
51.

Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i
kolekcjonerskim Black Raven

24.01.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Działania w celu ochrony dóbr kultury, w tym zaangażowanie na rzecz kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa,
2. Działania w celu nauki i edukacji, w tym popularyzowanie wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa,
3. Promocja, popieranie i wspieranie działań na rzecz kolekcjonerstwa oraz strzelectwa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie treści informacyjnych i edukacyjnych,
2. Propagowanie kolekcjonerstwa oraz strzelectwa,
3. Organizowanie wykładów, prelekcji, szkoleń, pokazów i spotkań,
4. Współpracę z osobami i instytucjami, zajmującymi się problematyką kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa.

52.

Świat

30.01.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Celem stowarzyszenia jest stworzenie podstaw do założenia partii politycznej samodzielnie, wspólnie z innymi ugrupowaniami, lub dołączenie do działającej partii politycznej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest - cały świat.

53.

"PROJEKT ŁÓDKA"

30.01.2018
16.04.2018
29.03.2019

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zbiórkę funduszy na rzecz przyszłej partii.
2. Propagowanie informacji na temat powstania przyszłej partii i założeń jej działania, zgodnego z prawem o działalności partii politycznych.
3. Tworzenie elektoratu i kadr przyszłej partii.
4. Realizowanie innych działań, wspierających osiągnięcie celu stowarzyszenia.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do przestrzeni publicznej, szerzenie zrozumienia celów ochrony przestrzeni publicznej oraz propagowania spraw ochrony przestrzeni publicznej i
poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;
2. Przyczynianie się do społecznego i kulturalnego rozwoju Łodzi;
3. Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
4. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych Łodzi;
5. Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
7. Promocja Łodzi;
8. Zadania w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu.

DOA-SO-V.512.20.2018
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nowy adres siedziby
Stowarzyszenia.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

DOA-SO-V.512.32.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nowy adres siedziby
Stowarzyszenia

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
2. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
3. Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów;
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu łódzkiej przestrzeni publicznej;
6. Inicjowanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami Stowarzyszenia;
7. Finansowanie lub współfinansowanie stron internetowych o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
8. Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność regulaminową Stowarzyszenia;
9. Współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz
z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami związanymi z przestrzenią publiczną Łodzi;
10. Inne działania prowadzące do realizacji celów Stowarzyszenia.
54.

Ruch Narodowo Radykalny Falanga

6.02.2018
20.06.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Kultywowanie tradycji polskiego ruchu narodowego.
2. Rozpowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.
3. Wzmacnianie polskiej tożsamości narodowej.
4. Kultywowanie pamięci narodowych formacji zbrojnych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zgromadzenia publiczne.
2. Odczyty.
3. Wystawy.
4. Działalność publiczną.
5. Obchody rocznic patriotycznych.

95-035 Ozorków, Leśmierz 31 lok. 6

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Jarosław Rokita

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

18.12.2017
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.4.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 233
DOA-SO-VII.512.40.2018
W związku z uchwałą o
zmianie siedziby
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie zostało w
dniu 20.06.2018 r.
wykreślone z ewidencji. Akta
Stowarzyszenia zostały
przekazane Staroście Powiatu
Zgierskiego

55.

"Summit Team"

08.02.2018

1. Cele Stowarzyszenia to:
1. Prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie turystyki nizinnej, wyprawowej, górskiej i wysokogórskiej oraz wspinaczki górskiej i wspinaczki sportowej.
2. Poznawanie rejonów górskich w Polsce i na świecie.
3. Propagowanie wiedzy na temat gór, alpinizmu i bezpieczeństwa w górach.
4. Propagowanie aktywnego i sportowego stylu życia.
5. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze turystyki oraz wspinaczki górskiej.
6. Promowanie sportów rowerowych oraz turystyki rowerowej.
7. Popularyzowanie biegania jako formy aktywności fizycznej.

91-127 Łódź, ul. Rojna 8 m. 70

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Paweł Stempniewski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

03.02.2018
- uchwała nr 2/2018

NIE

DOA-SO-V.512.5.2018

90-708 Łódź, ul. A. Próchnika 17

Członkami Zarządu są:
1. Romuald Papierkowski Przewodniczący
2. Marek Składowski Wiceprzewodniczący
3. Marcin Adamusiak Wiceprzewodniczący
4. Józef Janecki - członek Zarządu
5. Jerzy Stępkowski - członek Zarządu
6. Andrzej Pietrzak - członek Zarządu
7. Alfred Słotkowicz - członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

16.02.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.6.2018

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Stowarzyszenia.
2. Organizację wypraw górskich oraz turystycznych w kraju i za granicą.
3. Organizację i wspieranie turystki rowerowej.
4. Organizację i wspieranie treningów biegowych.
5. Popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej i wyprawowej członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
6. Organizację spotkań, prelekcji, wykładów, pokazów slajdów, filmów i ekspozycji fotograficznych oraz szkoleń o tematyce górskiej i alpinistycznej oraz sportowej.
7. Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej z obszaru tematyki górskiej i alpinizmu oraz sportowej.
8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami turystki i alpinizmu oraz sportu, o podobnych celach działania.
9. Współpracę z mediami.
10. Podejmowanie innych działań, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, zmierzających do osiągania celów stowarzyszenia.
56.

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne "Ocalić
od zapomnienia"

22.02.2018
11.09.2018
25.07.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Wydanie książki, albumu - Łódzka Scenia Muzyczna Big-Beatu.
2. Wspieranie łódzkich zespołów, muzyków, amatorów.
3. Różne formy upamiętniania zespołów, muzyków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie okolicznościowych wystaw, giełd, przedstawień muzycznych.
2. Prowadzenie autorskiej, cyklicznej audycji radiowej.
3. Prowadzenie strony internetowej.
4. Organizację koncertów i projekcji filmowych z cyklu "Muzyka i ekran".

DOA-SO-V.512.69.2018
05.06.2019
- uchwała nr 2 w sprawie
przyjęcia zmienionego
tekstu regulminu

DOA-SO-V.512.56.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu oraz Zarządu
Stowarzyszenia.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
57.

Stowarzyszenie Użytkowników Mieszkań i
Lokali

27.02.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Obrona indywidualnych i grupowych praw członków oraz ich interesów w szczególności wynikających z posiadania lub użytkowania mieszkań i lokali.
2. Obrona praw i wsparcie osób pokrzywdzonych zgłaszających się o pomoc w szczególności gdy ma to związek z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania lub lokalu.
3. Działania zmierzające do takich zmian w prawie aby użytkownicy i właściciele mieszkań i lokali posiadali rzeczywisty wpływ na prawidłowe zarządzanie mieszkaniami
i lokalami.

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175A/177 m. 51

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Stanisław Dobiecki

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

16.02.2018
- uchwała nr 3

NIE

93-547 Łódź, ul. Ciasna 4 m. 1

Członkami Zarządu są:
1. Anna Herska - Prezes Zarządu
2. Angelika Sandra Sekieta
- Sekretarz Zarządu
3. Agnieszka Monika Mikulska
- Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Sebastian Walczak Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Paweł Kopaczewski Członek Komisji Rewizyjnej

5.03.2018
- uchwała nr 3/2018

NIE

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

DOA-SO-V.512.7.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 137

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa Spółdzielczego, Lokalowego i o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
2. Reprezentowanie i obrona członków oraz innych osób pokrzywdzonych przed organami władzy i administracji spółdzielczej, sądami, organami samorządowymi i innymi.
3. Udzielanie porad i pomocy.
4. Szerzenie informacji o działalności Stowarzyszenia.
58.

ZABIEGANI w ŁODZI

9.03.2018
16.10.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu; turystyki i kultury.
2. Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w zajęciach sportowych, rekreacji ruchowej, kulturze fizycznej oraz turystyce.
3. Zapewnienie możliwości uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych stanowiących formę wypoczynku i rekreacji.
4. Rozwój wybranych dyscyplin sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegania, sportów rowerowych, nordic walking, pływania, multisportu (triathlon i jego odmiany).
5. Kultywowanie tradycji sportowych oraz patriotycznych.
6. Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w szkoleniach z elementami edukacji ekologicznej, zasad ruchu drogowego i profilaktyki zagrożeń.
7. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczenie uzależnień i patologii społecznych.
8. Aktywizacja społeczeństwa i integracja pokoleń.
9. Aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym uwzględnieniem kategorii masters.
10. Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
11. Propagowanie zdrowego trybu życia.
12. Propagowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W dniu 16.10.2018 r. organ DOA-SO-V.512.10.2018
nadzoru na podstawie
DOA-SO-V.512.61.2018
art.28 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach udzielił
Zarządowi Stowarzyszenia
ostrzeżenia.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację sekcji i prowadzenie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, a także branie czynnego udziału w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.
3. Organizowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych oraz uczestnictwa w nich, promując wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
4. Współpracowanie z placówkami oświatowymi, jednostkami kultury, organizacjami sportowymi, władzami państwowymi i samorządowymi.
5. Uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych.
6. Publikowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów (np. propagandowe, promocyjne i komunikaty).
7. Prowadzenie szkoleń mających na celu przybliżenie swoim członkom oraz osobom zainteresowanym zasad sportu oraz możliwości rekreacyjnego wykorzystania różnych dyscyplin
sportowych.
8. Prowadzenie publicznej działalności w środkach masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia (np. poprzez portale społecznościowe).
9. Gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia.
10. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dorosłych, młodzieży i dzieci.
11. Prowadzenie działalności charytatywnej.
12. Prowadzenie działalności wolontariackiej.
59.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zwykłe
Na Rzecz Jedności Europejskiej

14.03.2018

1. Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie warunków prawno-organizacyjnych do tworzenia celowo-zadaniowych struktur stowarzyszeniowych, które na bazie wspólnej
metodologii oraz niniejszego regulaminu będą chciały współdziałać ze sobą w zakresie realizacji określonych międzyrządowych porozumień społeczno-gospodarczych.

91-371 Łódź, ul. 11-go Listopada 31 m. 7

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Jacek Krygier

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

09.03.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.11.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 244

90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI, lokal 8

Członkami Zarządu są:
1. Rafał Koprowski - Prezes Zarządu
2. Urszula Koprowska - Wiceprezes
Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.03.2018
- uchwała nr 2/2018

NIE

DOA-SO-V.512.12.2018

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

18.03.2018
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-V.512.14.2018

23.03.2018
- uchwała nr 3/18

NIE

DOA-S0-V.512.16.2018
DOA-SO-V.512.21.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska oraz kraje Unii Europejskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność w sposób bezpośredni oraz na odległość na zasadach e-mailingu, e-learningu w formie działalności zespołowej na zasadach
współdziałania i współpracy różnych środowisk naukowych, naukowo-badawczych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych, akademickich studenckich i młodzieżowych, tworzenia
nowych miejsc pracy, pogłębiania wiedzy, czytelnictwa, przestrzegania prawa, samorządności społeczno-gospodarczej, ułatwiania startu w samodzielnej działalności gospodarczej dot.
działalności:
1. naukowo-badawczej (systemowej i e-systemowej)
2. innowacyjno-wdrożeniowej i promocyjnej
3. integracyjno-środowiskowej
4. informacyjno-decyzyjnej
5. konsolidacyjno-przedstawicielskiej
6. instruktażowo-eksperckiej
7. doradczo-eksperckiej i dostosowawczej
8. edukacyjnej, szkoleniowej, udoskonalącej zawodowo, laboratoryjnej i warsztatowej.
60.

"CYBERBEZPIECZNI"

16.03.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i konsultingowej w zakresie cyberbezpieczeństwa, a w szczególności w zakresie inicjowania, wspierania i
przygotowywania i realizacji działań na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej i rządowej.

22.02.2019
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Do składania oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie wydarzeń i akcji promocyjnych,
2. organizowanie szkoleń i warsztatów,
3. organizowanie konferencji,
4. propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń, a w szczególności poprzez organizację spotkań, warsztatów i konsultacji, szkoleń,
5. wydawanie książek, czasopism, broszur informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia.
61.

Polski Klub Hodowców Psów

26.03.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Poprawa sytuacji psychicznej, fizycznej i zdrowotnej psów.
2. Rekonstrukcja już nieistniejących ras.
3. Tworzenie nowych ras bardziej wyspecjalizowanych.
4. Propagowanie poprawnych zachowań w obcowaniu ze zwierzętami.

DOA-SO-V.512.17.2019

90-618 Łódź, ul. Pogonowskiego 40 m. 40

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Beata Muszyńska

2. Terenem działania Stowarzyzenia jest obszar ogólnopolski.

62.

"Akademia bez barier"

29.03.2018
16.04.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i propagowanie świadomości społecznej.
2. Organizowanie wystaw psów rasowych.
3. Zbieranie darowizn na leczenie zwierząt bezdomnych.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
93-248 Łódź ul. Kadłubka 33
1. promocja i popularyzacja sportu,turystyki i rekreacji,
2. angażowanie do rożnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, z uwzględnieniem korekcji wad
postawy i dysfunkcji aparatu ruchu, monitorowane przez lekarzy,
3. organizowanie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej, społecznej i rożnorodnych form współzawodnictwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
4. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i społecznych,
5. promocja zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień,
6. organizowanie uczniom wypoczynku zimowego i letniego, w tym obozów sportowych, nawiązywanie kontaktów sportowych,
7. aktywizacja rodziców i opiekunów do działań mających na celu dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
8. propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego sposobu odżywiania,
9. działania integracyjne i aktywizacja dzieci ze środowisk miejskich i wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich lub dotkniętych patologią społeczną,
10. działania integracyjne i aktywizacja dzieci i osób niepełnosprawnych.

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1. Łukasz Zieliński - Prezes Zarządu
posiada organu kontroli
2. Bartosz Borkowski - Wiceprezes Zarządu wewnętrznej
3. Janusz Pełka - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie w tym
Prezesa.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. organizowanie obozów sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych,
2. organizowanie zajęć ogólnorozwojowych, mających kształtować prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, z uwzględnieniem korekcji ewentualnych wad postawy i dysfunkcji aparatu ruchu,
3. organizowanie różnych form aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku,
4. systematyczny kontakt z wybranymi szkołami i klubami sportowymi, prowadzenie szkoleń dla kadry trenerskiej i nauczycieli, zapewnienie materialów szkoleniowych.
5. organizowanie spotkań, iventów, koncertów i innych wydarzeń miejących na celu działania integracyjne i społeczno- socjalne,
6. organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wycieczek turystycznych, warsztatów edukacyjnych i imprez kulturalnych,
7. działania wspierające dzieci i niepełnosprawnych w zakresie wyposażenia w sprzęt sportowy,
8. współpracę z organizacjami i klubami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i działań socjalnych,
9. współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
10. tworzenie i publikacja materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
63.

Stowarzyszenie BSCC 2015

06.04.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwoju piłki nożnej i beach soccer, a także popularyzowanie wiedzy z dziedziny piłki nożnej i beach soccer wśród
społeczeństwa.

90-630 Łódź ul. Lipowa 52 lok. 3

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Piotr Klepczarek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

05.04.2018
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-V.512.17.2018

90-428 Łódź al. T. Kościuszki 52 lok. 5

Członkami Zarządu są:
1. Piotr Paduszyński - Prezes Zarządu
2. Robert Dybalski - Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Marek Krakós - Członek
Komisji Rewizyjnej
2. Kazimierz DerczyńskiCzłonek Komisji Rewizyjnej
3.Tomasz Adamkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej

09.04.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.18.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. udział w amatorskich rozgrywkach piłkarskich i beach soccer;
2. organizacje szkoleń, treningów, seminariów, konferencji i wykładów z zakresu umiejętności piłkarskich i o tematyce związanej z piłką nożną i beach soccer;
3. organizacje turniejów oraz rozgrywek piłkarskich i beach soccer dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
4. wspieranie inicjatyw propagujących amatorskie rozgrywki piłkarskie i beach soccer;
5. wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu rozwój dyscypliny jaką jest piłka nożna i beach soccer;
6. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
7. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, w przypadku istotnych kwestii dotyczących rozwoju piłki nożnej i beach soccer;
8. wspieranie działań zmierzających do promocji piłki nożnej i beach soccer.
64.

Komitet Społeczny Budowy Pomnika
Kapitana Stefana Pogonowskiego

10.04.2018

1. Celem działania Stowarzyszenia jest wybudowanie pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego w Łodzi, upamiętnienie jego pamięci oraz pamięci żołnierzy 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności miasto Łódź.

65.

Klub Sąsiadów "Przystanek"

23.04.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. podejmowanie działań zmierzających do wybudowania pomnika Kapitana Stefana Pogonowskiego w Łodzi,
2. podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia tradycji, wartości patriotycznych i narodowych,
3. podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, mediami i innymi organizacjami o podobnych celach,
4. pozyskiwanie dobrowolnych wpłat obywateli, instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i innych na budowę pomnika,
5. przeprowadzenie zbiórki publicznej na budowę pomnika,
6. działalność edukacyjną i informacyjną.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Organizowanie mieszkańców do wspólnej działalności- budowa społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wspieranie i organizowanie działań społeczno-charytatywnych.
3. Działania publiczne wspierające ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

91-712 Łódź ul. Nowopolska 12/14

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Damiana Barańska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

04.04.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.22.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 199

90-758 Łódź ul. Więckowskiego 74/3.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Sylwia Płusa

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

20.04.2018
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-V.512.24.2018

93-521 Łódź, ul. Tuszyńska 15

Członkami Zarządu są:
1. Wiesław Ludwiczak - Prezes
2. Jan Malinowski - Członek
3. Krystyna Zganiacz - Członek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

4.05.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.25.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 17

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Łódź.

66.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Antycznej Colea

08.05.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań i dyskusji.
2. Organizowanie spotkań towarzyskich i okolicznościowych.
3. Współpraca z placówkami kulturalnymi m.in. bibliotekami.
4. Współpraca z władzami samorządowymi Miasta Łodzi.
5. Współpraca z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Doły-Marysińska.
6. Przekazywanie petycji, uwag i skarg w sprawach dotyczących zarządzania Naszym Miastem i podejmowanych decyzji.
1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Prowadzenie działalności naukowej, oraz popularyzującej naukę i jej osiągnięcia.
2. Ochrona zabytków, tradycji i dziedzictwa europejskiego.
3. Współpraca z instytucjami naukowymi i osobowościami zasłużonymi dla nauki.
4. Poznawanie i działalność na rzecz popularyzacji tradycyjnej sztuki europejskiej.
5. Poznawanie i działalność na rzecz popularyzacji tradycyjnych rzemiosł.
6. Integracja środowisk zainteresowanych historią, zwłaszcza kulturą antyczną i tradycją.
7. Kształtowanie świadomości historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury antycznej.
8. Nieodpłatna praca na rzecz środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej w kontekście kultury antycznej.
9. Aktywizacja środowisk lokalnych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
1. Działalność naukowa i popularyzująca naukę.
2. Działalność edukacyjna i artystyczna.
3. Organizacja prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
4. Współpraca z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi.
5. Działalność badawcza ze szczególnym uwzględnieniem historii doświadczalnej i archeologii eksperymentalnej.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowo-dydaktycznymi i uczelniami wyższymi oraz ośrodkami
artystyczno-kulturalnymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia "Colea".
7. Prowadzenie własnych zbiorów bibliotecznych.
8. Gromadzenie przedmiotów o charakterze historycznym, w tym zabytków, replik zabytków, zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków.
9. Organizacja i udział w spotkaniach, konferencjach itp. związanych z historią starożytną i kulturą antyczną.
10. Dla osiągnięcia swych celów "Colea" może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, w tym innych Stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych.
11. Popularyzacja celów i efektów działalności Stowarzyszenia "Colea".
12. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
13. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji.
14. Organizowanie wolontariatu.

67.

Stowarzyszenie Użytkowników Parkingu
ul. Tuszyńska 15 93-521 Łódź

10.05.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
Przechowywanie pojazdów mechanicznych członków Stowarzyszenia.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Łódź ul. Tuszyńska 15.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Utrzymanie estetyki i czystości parkingu i otoczenia.
2. Współdziałanie z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Czerwony Rynek.
3. Ochronę własności pojazdów członków Stowarzyszenia.

68.

Polska Unia Hodowlana

14.05.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
- działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
- rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt,
- popularyzacja wiedzy o zwierzętach rasowych,
- zrzeszanie i promocja hodowców zwierząt rasowych,
- pomoc w organizacji hodowli zwierząt dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym, estetycznym, oraz zdrowotnym - tak aby spełniały europejskie i światowe
standardy,
- przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu, a co za tym idzie zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
- prowadzenie działań w zakresie dokarmiania, znakowania, oraz adopcji psów i kotów.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7B

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Jarosław Majczyna

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

3.05.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.26.2018

93-149 Łódź, ul. Mazurska 44/46 m. 124

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Gabriel Kurkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

27.04.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.28.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 193.

90-131 Łódź, u. Narutowicza 65

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Karol Pietrzyk

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

15.05.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO.V.512.29.2018
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 247.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

69.

Pododdział Honorowy przy Garnizonie
Łódź

16.05.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- działalność informacyjną polegającą na wydawaniu własnych czasopism, broszur, kalendarzy, oraz prowadzeniu serwisu internetowego,
- czuwanie nad przestrzeganiem przez zrzeszonych hodowców zasad etyki w zakresie chowu i hodowli zwierząt rasowych,
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt pochodzących z zarejestrowanych w Stowarzyszeniu hodowli, tj. wydawanie metryk, rodowodów oraz innych dokumentów
hodowlanych na podstawie oświadczeń hodowców oraz wiarygodnych dokumentów przodków,
- prowadzenie rejestru oraz wizytacje zarejestrowanych w Stowarzyszeniu hodowli zwierząt rasowych,
- współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
- inne działania realizujące postawione cele.
1. Cel działania Stowarzyszenia:
1. Obrona godności i dobrego imienia Żołnierzy Wojska Polskiego, Wiernych Historycznej Dewizie: Bóg-Honor-Ojczyzna "Wierni Polsce" (skrót WP).
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Czynny udział w uroczystościach państwowych.
2. Czynny udział w uroczystościach w Związkach Kombatanckich.
3. Czynny udział w uroczystościach organizowanych przez Wojewodę, Marszałka i Prezydent Miasta.

70.

Akademickie Stowarzyszenie Strzelecko Kolekcjonerskie

18.05.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Kolekcjonerstwo broni palnej jak i białej.
2. Krzewienie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności strzelectwa sportowego i rekreacyjnego.
3. Popularyzacja wiedzy o broni.
4. Krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii.
5. Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa w duchu wartości akademickich.
6. Opiniowanie i proponowanie właściwych zapisów prawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie odpowiedzialnego posiadania broni.
2. Edukację historyczną.
3. Opiniowanie projektów ustawodawczych z zakresu posiadania broni.

71.

Stowarzyszenie Przyjaciół KOS

22.05.2018

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie seniorów oraz osób i instytucji działających na rzecz seniorów.
2. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia seniorów, w szczególności osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem i z niepełnosprawnością.
3. Kształtowanie postaw przyjaznych seniorom i propagowanie wiedzy o aktywnym starzeniu oraz ochronie i promocji zdrowia.
4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji istotnych dla seniorów.
5. Projektowanie innowacyjnych usług dla seniorów.
6. Działania edukacyjne i rozwojowe skierowane do członków stowarzyszenia.
7. Promowanie i rozwój wolontariatu, w tym wolontariatu międzypokoleniowego.
8. Promowanie działań z użyciem nowych technologii.
9. Konsultowanie i monitorowanie polityk publicznych dotyczących seniorów.

90-119 Łódź, u. Kilińskiego 77 m. 24

Członkami Zarządu są:
1.Ewa Dzikowska - Prezes
2.Katarzyna Piasek - Członek Zarządu
3.Anna Łuczak - Członek Zarządu
Do czynności prawnej nie przekraczającej
zakresu zwykłego zarządzania wymagane
są podpisy dwóch członków zarządu
łącznie.

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1.Anna Jaraszek Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
2.Grzegorz Łągwa - Członek
Komisji Rewizyjnej
3.Renata GwiazdowiczCzłonek Komisji Rewizyjnej

25.04.2018

NIE

DOA-SO-V.512.30.2018

Komisja Rewizyjna w
składzie:
1.Wojciech Tarczewski Przewodniczący
2. Przemysław Fijałkowski Członek Komisji

24.04.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V-512.33.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania regulaminowe poprzez:
1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do seniorów.
2. Podnoszenie kompetencji osób udzielających informacji, wspierających opiekunów i świadczących usługi dla seniorów.
3. Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zdrowego i godnego starzenia: ośrodkami akademickimi, instytucjami i władzami publicznymi oraz grupami
nieformalnymi.
4. Tworzenie sieci wsparcia dla seniorów.
5. Współpracę z radami seniorów oraz innymi zespołami konultacyjnymi i opiniodawczo-doradczymi działającymi w obszarach związanych z polityką senioralną i społeczną.
6. Organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalno-społecznym, rekreacyjno-sportowym, turystycznym i edukacyjnym.
7. Współpracę ze środowiskami akademickimi, w tym z kołami naukowymi.

72.

Inicjatywa dla rozwoju osiedla im. Józefa
Montwiłła - Mireckiego w Łodzi

04.06.2018

1. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i koordynacja projektów oraz inicjatyw związanych z rewitalizacją, rozwojem oraz zwiększeniem bezpieczeństwa w obrębie Osiedla i jego
okolicy, jak również z poprawą szeroko rozumianej kondycji Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego w Łodzi.

94-209 Łódź ul. Srebrzyńska 81.

Członkami Zarządu są:
1. Wojciech Smakowski - Prezes
2.Marcin Kosiorek - Członek Zarządu
3.Jerzy Stachowiak - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągnia zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego w Łodzi oraz miasta Łodzi. Dla
realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie relizuje swoje cele poprzez:
1. działalność na rzecz rewitalizacji obszaru Osiedla im. Józefa Monwiłła - Mireckiego w Łodzi i okolicy,
2. prowadzenie kampanii informującej o stanie zagospodarowania przestrzeni oraz perspektywach jej rozwoju,
3. propagowanie dziedzictwa kulturowego zarówno Osiedla im. Józefa Montwiłła Mireckiego - w Łodzi, jak i Miasta Łodzi,
4. opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych: projektów, opinii i ekspertyz w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia,
5. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz organizacjami obywatelskimi,
6. współpracę, wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń między Członkami Stowarzyszenia,
7. współpracę, wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu,
8. wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia,
9. działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności lub Członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego,
10. finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prywatnych w ramach realizacji celów regulaminowych.

73.

"Stowarzyszenie "NASZE SMULSKO"

25.06.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony i poprawy warunków zamieszkania na osiedlu Smulsko, a w szczególności:
a) usprawnienie systemu komunikacji drogowej osiedla,
b) uzupełnienie infrastruktury technicznej ulic w zakresie utwardzenia nawierzchni, oświetlenia, zieleni wzdłuż ulic,
c) dokończenie zagospodarowania terenu na przedłużeniu Al. Wyszyńskiego - od ul. Popiełuszki do ul. Kolarskiej,
2. Obrona interesów mieszkańców osiedla,
3. Monitorowanie stanu środowiska życia na osiedlu i reagowanie na wszelkie działania zmierzające do jego pogorszenia - na terenie osiedla oraz w jego otoczeniu,
4. Podejmowanie działań w celu ustanowienia pasa zieleni izolacyjnej (np. użytku ekologicznego) o szerokości stanowiącej kontynuację Parku na Smulsku w kierunku doliny rzeki Łódki i
dalej do ulicy Konstantynowskiej w celu oddzielenia osiedla mieszkalnego Smulsko od strefy przemysłowej,
5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie osiedla i w jego otoczeniu.

91-336 Łódź ul. Rumuńska 24

Członkami Zarządu są:
Stowarzyszenie zwykłe nie
1. Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu
posiada organu kontroli
2. Czesław Pietrykowski - Członek Zarządu wewnętrznej
3. Marian Wąsak - Członek Zarządu

18.06.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.41.2018

91-512 Łódź ul. Mrówcza 11C

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Mirosław Gut

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

05.07.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.47.2018

91-480 Łódź ul. Przyrodnicza 24/26

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Maria Kawecka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

02.07.2018
- uchwała nr 3/2018 r.

NIE

DOA-SO-V.512.50.2018

91-084 Łódź ul. Bardowskiego 52 m. 23

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Kamil Klimczak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

19.07.2018
- uchwała nr 3/2018 r.

NIE

DOA-SO-V.512.55.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest osiedle Smulsko, w dzielnicy Polesie w Łodzi.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie rozmów, korespondencji i negocjacji z odpowiednimi organami władz oraz instytucjami w zakresie wykrytych nieprawidłowości mających negatywny wpływ na jakość
zamieszkania na osiedlu,
2. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
3. zgłaszanie i promowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków zamieszkania na osiedlu i ochrony środowiska naturalnego,
4. uczestniczenie w życiu osiedla Smulsko i występowanie z inicjatywami społecznymi w zakresie realizowanych celów,
5. kontakt z mediami oraz prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez dostępne środki komunikacji (np. strona internetowa, media społecznościowe, plakaty, ulotki itp.),
6. uczestnictwo w sesjach Rady Miasta, Rady Osiedla i innych władz samorządowych istotnych z punktu widzenia realizacji celów działania Stowarzyszenia.
74.

Ogólnopolski Klub Psa Rasowego

06.07.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz rozwoju hodowli psów, hodowla psów.
2. Popularyzacja wiedzy z dziedziny hodowli zwierząt.
3. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Współpraca z organizacjami pomocowymi.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Polski.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie działań zmierzających do polepszenia życia zwierząt.
2. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny kynologii.
3. Pomoc potrzebującym zwierzętom.

75.

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej "Dom Kombatanta" im. majora
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego
"Nurta" w Łodzi NURT-KOMBAT

26.07.2018

1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1. wspieranie realizacji celów statutowych Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta",
2. pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta",
3. poszerzenie i propagowanie wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem osoby Patrona "Domu Kombatanta",
4. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji mieszkańców "Domu Kombatanta" ze środowiskami kombatanckimi, młodzieżą szkolną i środowiskiem
społeczności lokalnej,
5. stwarzanie atmosfery szacunku, niesienia pomocy i życzliwości wobec osób starszych,
6. propagowanie prozdrowotnego stylu życia i technik usprawniania i rehabilitacji.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" oraz Stowarzyszenie,
2. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, fundacjami i innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
3. podejmowanie działań sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta",
4. organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy,
5. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6. prowadzenie w różnych formach działalności integrującej członków Stowarzyszenia, mieszkańców i społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
7. poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", ich rodzin, opiekunów prawnych, a także pracowników
Domu.

76.

Łódzki Ruch Narodowy

08.08.2018

Stowarzyszenie Pamięci Narodowych Sił
Zbrojnych

31.05.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) podtrzymywanie tradycji Obozu Narodowego,
2) kształtowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
3) propagowanie idei narodowej,
4) usunięto,
5) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o historii Polski,
6) usunięto,
7) dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski,
8) kultywowanie pamięci i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych i Związku Jaszczurczego,
9) opieka nad kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych oraz nad miejscami pamięci NSZ.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, dyskusji, prelekcji, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
2) działalność naukową,
3) organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
4) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) działalność informacyjną w przestrzeni publicznej,
6) wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
7) współpracę z innymi organizacjami.

25.05.2019
- uchwała nr 1/2019
w sprawie zmiany nazwy
stowarzyszenia i
Regulaminu
stowarzyszenia

DOA-SO-V.512.41.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
nową nazwę Stowarzyszenia,
zmieniono cele
Stowarzyszenia oraz wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

77.

Narodowa Łódź

08.08.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) podtrzymywanie tradycji Obozu Narodowego,
2) kształtowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
3) propagowanie idei narodowej,
4) promowanie aktywności lokalnej i samorządności,
5) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o historii Polski,
6) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości religijnych,
7) dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski.

91-084 Łódź ul. Bardowskiego 52 m. 23

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Jarosław Rokita

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

19.07.2018
- uchwała nr 3/2018 r.

NIE

DOA-SO-V.512.56.2018

91-510 Łódź ul. Klasztorna 12

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Paweł Ciurzyński

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

08.08.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.59.2018

94-202 Łódź, ul. Jęczmienna 20

Członkami Zarządu są:
1. Adam Macander - Prezes
2. Krzysztof Sawicki - Zastępca

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

22.08.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.62.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, dyskusji, prelekcji, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
2) działalność naukową,
3) organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
4) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) działalność informacyjną w przestrzeni publicznej,
6) wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
7) współpracę z innymi organizacjami.

78.

Ogólnopolski Ruch Kierowców

14.08.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację praktycznych szkoleń z techniki jazdy samochodem,
2. organizowanie wykładów z zasad bezpieczeństwa drogowego.
79.

Są Gorsi

28.08.2018

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Motywowanie mieszkańców do partycypacji w życiu miasta.
2. Wspomaganie i inicjowanie działań społecznych zmierzających do polepszenia komfortu życia mieszkańców.
3. Ochrona interesów lokalnych społeczności.
4. Wspomaganie rozwoju ruchów społecznych i inicjatyw oddolnych.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez
Zarząd.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie warsztatów, konferencji seminariów szkoleń i wykładów, prac społecznych.
2. Działania społeczne i obywatelskie.
3. Wspomaganie lokalnych społeczności, rozwój infrastruktury miejskiej.
4. Tworzenie płaszczyzn wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
80.

Akcja Narodowa

28.08.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) podtrzymywanie tradycji Obozu Narodowego,
2) kształtowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
3) propagowanie idei narodowej,
4) promowanie aktywności lokalnej i samorządności,
5) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o historii Polski,
6) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości religijnych,
7) dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski.

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 120 m. 8

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Kamil Klimczak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

26.08.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.63.2018

90-567 Łódź, ul. A. Struga 52/2B

Członkami Zarządu są:
1. Magdalena Suszyńska - Prezes
2. Syliwa Perlińska -Stańczak - Skarbnik
3. Anna Makówka - Operacz Wiceprezes
Zarządu
4. Ewa Wierzbicka - Członek Zarządu
5. Renata Styrcz - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Kamila Pisarska Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Anna Stasiak - Zastępca
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
3. Marzena Sowińska Członek Komisji Rewizyjnej.

25.08.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.64.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, dyskusji, prelekcji, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
2) działalność naukową,
3) organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
4) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) działalność informacyjną w przestrzeni publicznej,
6) wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
7) współpracę z innymi organizacjami.
81.

Łódzkie Stowarzyszenie Higienistek
Stomatologicznych

28.08.2018
1.10.2018
23.10.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Promocja zawodu higienistki stomatologicznej w środowisku lokalnym,
2. Uświadomienie ogółowi społeczeństwa roli profilaktyki stomatologicznej,
3. Integracja środowiska łódzkich higienistek stomatologicznych,
4. Promowanie wiedzy interdyscyplinarnej higienistki stomatologicznej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest wojwództwo łódzkie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Dążenie do zgromadzenia jak największej liczby członków - dyplomowanych higienistek stomatologicznych oraz uczniów szkół medycznych z kierunku: higienistka stomatologiczna,
2. Współpracę w zakresie higieny stomatologicznej z władzami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi,
3. Prowadzenie fundowanych przez Stowarzyszenie szkoleń, sympozjów naukowych, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, seminariów.

82.

Łódzka Rodzina Siatkarska

3.09.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Chronienie od zapomnienia ludzi i zdarzeń związanych z siatkówką w województwie łódzkim.
2. Ochrona pamięci i pamiątek, jakie zachowały się w zbiorach Członków.
3. Wspieranie i wzajemna pomoc koleżeńska na różnych polach obecnej działalności każdego z Członków.
4. Utrzymywanie cyklicznych spotkań członków Kapituły.
5. Propagowanie siatkówki jako dyscypliny sportowej znakomicie rozwijającej każdego młodego czlowieka.
6. Pobudzania aktywności fizycznej i psychicznej Członków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza obszar województwa łódzkiego.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

93-193 Łódź, ul. Milionowa 12

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, konferencji i innych form kontaktów popularyzujących siatkówkę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Prowadzenie rejestru Członków oraz osób i zdarzeń upamiętniających ważne wydarzenia siatkarskie.
3. Administrowanie form wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu działalności podobnych stowarzyszeń na terenie kraju.
4. Współpraca z oficjalnymi organami Polskiego Związku Piłki Siatkowej wszystkich szczebli.

83.

Towarzystwo "Strzelec"

3.09.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Podtrzymywanie tradycji organizacji strzeleckich od 1910 r. do czasów współczesnych,
2. Przekazywanie wiedzy historycznej,
3. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
4. Kształtowanie postawy patriotycznej,
5. Uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
6. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny,
7. Praca nad rozowjem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,
8. Zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,
9. Dbanie o sprawność fizyczną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ kultywowanie tradycji walk niepodległościowych;
2/ współorganizowanie obchodów i uroczystości narodowych, roztaczanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
3/ tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków;
4/ prowadzenie akcji szkoleniowych, wydawniczych i propagandowych;
5/ organizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym, sportowym i wypoczynkowym;
6/ publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania;
7/ podejmowanie innych działań w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
d) wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
f) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
g) turystyki i krajoznawstwa;
h) promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego;
i) promocji obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
j) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
k) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
l) promocji i organizacji wolontariatu;
m) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
n) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
o) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
p) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Członkami Zarządu są:
1. Bogusław Adamski - Prezes
2. Piotr Rybiński - Wiceprezes
3. Waldemar Obliński - Wiceprezes
4. Marek Perliński - Sekretarz
5. Wojciech Ulatowski - Członek
6. Zdzisław Ciborski - Członek
7. Izabela Białynicka - Członek

DOA-SO-V.512.71.2018
W dniu 23.09.2018 r. podczas
zebrania członków Zarządu
uchwałą nr 2 przyjęto
rezygnację Pani Joanny
Chojeckiej z funkcji
wiceprezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
DOA-SO-V.512.73.2018
W dniu 14.10.2018 r.
uzupełniono skład Zarządu
oraz dokonano zmian w
składzie Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

20.08.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.65.2018

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

30.08.2018
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-V.512.66.2018

Do skutecznego składania oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu,
w tym Prezesa lub jednego z
Wiceprezesów.

90-113 Łódź, ul. Traugutta 18

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Dariusz Nowiński

84.

Thingbook

30.10.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) ochrona środowiska poprzez wydłużanie cyklu życia produktów użytkowanych przez osoby prywatne oraz organizacje i firmy;
b) wprowadzanie do praktyki zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

92-008 Łódź, ul. Gorce 10B

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać również poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie działań wynikających z Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów
i przedsiębiorstw (2016/2272(INI));
2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności i rozpowszechnianie informacji z zakresu konserwacji, naprawy i ponownego użycia produktów lub ich
części;
3. działania na rzecz szerokiego wykorzystania w powyższych inicjatywach internetowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
85.

Stowarzyszenie XR

20.11.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. integracja i stowarzyszenie polskich producentów i twórców treści Wirtualnej Rzeczywistości (Virtual Reality - VR), Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality - AR) i Mieszanej
Rzeczywistości (Mixed Reality - MR), oraz twórców i producentów projektów interaktywnych i wieloplatformowych,
2. stowarzyszenie instytutów badawczych i akademickich zainteresowanych problematyką i zastosowaniem wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistosci, projektów
interaktywnych i wieloplatformowych,
3. podejmowanie działań promocyjnych na rzecz popularyzacji polskiej branży VR, AR i MR, projektów interaktywnych i wieloplatformowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na
arenie międzynarodowej,
4. wsparcie i udział w strukturyzacji i integracji badań naukowych nad VR, AR, MR i projektów interaktywnych i wieloplatformowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
5. inicjowanie badań nad wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, projektami interaktywnymi i wieloplatformowymi,
6. identyfikowanie potrzeb rynku i trendów dominujących w branży VR, AR i MR, projektów interaktywnych i wieloplatformowych,
7. aktywacja rozwoju technologii VR, AR, MR oraz projektów interaktywnych i wieloplatformowych w różnych obszarach zastosowań,
8. podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w seminariach, warsztatach, spotkaniach dyskusyjnych i targach branżowych.

Członkami Zarządu są:
1. Roman Bronowski - Prezes
2. Jolanta Młodawska-Bronowska Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

28.10.2018
- uchwała nr 2018/10/03

NIE

DOA-SO-V.512.76.2018

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

16.11.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.78.2018

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia upoważniony jest
jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.

90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 52 m. 37

Członkami Zarządu są:
1. Marcin Marczyk - Prezes Zarządu
2. Paulina Borkiewicz - Czlonek Zarządu
3. Jacek Nagłowski - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działąjących łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie środków na działalność realizującą cele regulaminowe,
2. organizowanie konferencji i innych wydarzeń publicznych, w tym w szczególności: seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów integracyjnych,
3. działalność szkoleniową mającą na celu wdrażanie technologii VR, AR, MR oraz projektów interaktywnych i wieloplatformowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na arenie
miedzynarodowej,
4. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia,
5. udział w imprezach i innych wydarzeniach publicznych odpowiadających celom Stowarzyszenia,
6. działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępów środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania mającą na celu popularyzację technologii VR, AR,
MR oraz projektów interaktywnych i wieloplatformowych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i arenie międzynarodowej,
7. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
8. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi,
9. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
10. podejmowanie innych działań w granicach prawem dozowlonych dle realizacji celów Stowarzyszenia.
86.

HUMANITAS ŁÓDŹ

23.11.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. pomoc społeczna,
2. działalność charytatywna,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

92-114 Łódź ul. Górska 2/1

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Barbara Wójcicka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

21.11.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.79.2018

93-376 Łódź ul. Tuszyńska 133/135 m. 17.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Przedstawiciela Marcin Kucharski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

24.11.2018
- uchwała nr 3/2018

NIE

DOA-SO-V.512.82.2018

93-552 Łódź ul. Przyszkole 13 m. 40

Członkami Zarządu są:
1. Zdzisław Machowicz - Prezes Zarządu
2. Andrzej Zając - Wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Mrowiński - Wiceprezes
Zarządu
4. Anna Kopeć -Twardowska - Członek
Zarządu

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Jan Dubrowin Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2.Maria Raszewska Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej
3.Tatiana Pytkowska Członek Komisji Rewizyjnej.

27.11.2018
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.83.2018

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje sowje cele poprzez:
a) prowadzenie strony internetowej,
b) działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie,
c) działalność charytatywną, przejawiającą się w świadczeniu wsparcia prawnego i organizacyjnego osobom potrzebującym,
d) działania mające na celu ochronę zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, profilaktykę prozdrowotną,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ofiar wypadków komunikacyjnych,
f) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
g) wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,
h) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy bądź zagrożonych jej utratą,
i) działania na rzecz ochrony praw człowieka,
j) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
k) działalność wspierającą i promującą sport, kulturę, sztukę, edukację, podtrzymywanie tradycji narodowej,
l) wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, promowania ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
m) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
n) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej, jak i lokalnych inicjatyw,
o) organizację i promocję wolontariatu,
p) działalność wspierającą instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, w tym organizacje pozarządowe, szpitale, ośrodki
zdrowia i inne placówki,
q) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
r) krzewienie i promocja postaw społecznych i patriotycznych,
s) realizację akcji wydawniczych.
87.

Stowarzyszenie Telewizji Internetowej
HATTRICK.TV

04.12.2018

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Propagowanie i upowszechnianie różnych dziedzin sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.
3. Propagowanie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Popularyzowanie różnorodnych form aktywności ruchowej dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego i zachowania zdrowia.
2. Organizowanie szkolenia sportowego w sportach realizowanych w sekcjach sportowych stowarzyszenia.
3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
4. Udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty.
5. Realizowanie działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych.
6. Promocję zdrowia.
7. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sport.
9. Organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych dla członków i sympatyków stowarzyszenia.
10. Popularyzacja wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu.
11. Popularyzacja inicjatyw sportowych organizowanych w najmniejszych jednostkach samorządowych takich jak: sołectwa, gminy, powiaty itp.
12. Promowanie nazw oraz atrakcji lokalnych sołectw, gmin i powiatów w materiałach telewizyjnych.

88.

Stowarzyszenie Portrecistów Polskich

06.12.2018
07.03.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Propagowanie, promowanie i wspieranie współczesnego, realistycznego, polskiego malarstwa portretowego wykonywanego w technice olejnej, akrylowej i innych technikach
artystycznych.
2. Kultywowanie bogatej spuścizny polskiego malarstwa portretowego i figuratywnego poprzez czerpanie inspiracji i twórcze rozwijanie tradycji naszego narodowego malarstwa.

03.07.2019
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
1. Stworzenie płaszczyzny do nawiązania kontaktów i koleżeńskich więzów artystów malarzy, członków Stowarzyszenia.
2. Udzielanie pomocy i wsparcia twórcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
3. Prezentacja i reklama członków Stowarzyszenia na współczesnym rynku sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia kontaktów z potencjalnymi odbiorcami.
4. Pomoc w ochronie praw autorskich i praw majątkowych członków Stowarzyszenia.
5. Pomoc w organizowaniu wystaw indywidualnych i zbiorowych.
6. Organizowanie corocznej wystawy prac członków Stowarzyszenia oraz zapewnienie temu wydarzeniu odpowiedniej reklamy.
7. Organizowanie konkursów malarskich i portretowych z udziałem artystów polskich i zagranicznych.
8. Wydanie plakatów, katalogów, albumów, książek.
9. Organizowanie plenerów malarskich, szkoleń i spotkań.
10. Poszukiwania sponsorów działań Stowarzyszenia oraz nawiązywanie kontaktów z miłośnikami malarstwa portretowego i figuratywnego.
11. Rekomendacja i wnioskowanie przez Stowarzyszenie do odpowiednich instancji członków Stowarzyszenia do odznaczeń, nagród oraz stypendiów twórczych.
12. Działalność edukacyjna - organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń w zakresie malarstwa portretowego i ogólnego.
13. Współpraca w zakresie programu Stowarzyszenia z prasą, telewizją, radiem oraz szeroko pojęte działania promocyjno-wizerunkowe w internecie.
14. Współpraca z twórczymi organizacjami o podobnym profilu w Polsce, Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ZPAP.

89.

Łódzka Przestrzeń

21.12.2018
06.02.2019
08.03.2019
03.07.2019

1. Celami działania Stowarzyszenia są:
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 53 lok. 11
1) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
2) ochrona środowiska,
3) wykształcenie kultury przestrzeni Łodzi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, normami demokratycznymi oraz przepisami prawa krajowego i międzynarodowego,
4) prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w formie naukowej,
5) utrzymywanie i prowadzenie archiwum (Archiwum Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń) dokumentacji związanej z pkt. 1 - 3 z działalności Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Kultury Przestrzeni
"Łódzka Przestrzeń" , której Stowarzyszenie jest kontynuatorem i właścicielem wszystkich jej projektów społecznych oraz posiadaczem dokumentacji w celu umożliwienia udostępniania
bogatych zasobów przede wszystkim społeczności lokalnej oraz środowisku akademickiemu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Zarząd jest powołany do kierowania całą
działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków oraz reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.W sprawach
nie dotyczących majątku Stowarzyszenia,
w szczególności pkt. 68, 69 i 70, w imieniu
Zarządu występuje prezes lub w jego
zastępstwie jeden z wiceprezesów SPP.
Do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli, a w szczególności w
sprawach majątkowych wymagane są
podpisy prezesa oraz jednego z członków
Zarządu działających łącznie. Zamiast
prezesa może wystąpić w jego zastępstwie
jeden z wiceprezesów.
Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Bartłomiej Pawlak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

20.02.2019 r.
- uchwała w sprawie
zmiany pkt 69
regulaminu.

DOA-SO-V.512.20.2019

DOA-SO-V.512.49.2019

10.05.2019
uchwała nr 1 w sprawie
zmiany pkt 53
regulaminu.

14.12.2018
- uchwała 003/18

NIE

DOA-SO-V.512.87.2018

05.02.2019 r.
- uchwała nr 001/19
w sprawie zmiany treści
Regulaminu
Stowarzyszenia

DOA-SO-V.512.10.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

07.03.2019 r.
- uchwały nr 002/19
i 003/19 w sprawie
zmiany treści
Regulaminu
Stowarzyszenia

DOA-SO-V.512.21.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.
DOA-SO-V.512.48.2019
Stowarzyszenie w dniu
26.06.2019 r. podczas
Zgromadzenia Członków
uchwaliło zmianę
Przedstawiciela.

07.03.2019 r.
- uchwały nr 002/19
i 003/19 w sprawie
zmiany treści
Regulaminu
Stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki, firmami, grupami społecznymi i poszczególnymi mieszkańcami oraz mediami, urzędami a także mecenasami
sztuki i wszelkimi sponsorami,
2) propagowanie wiedzy o przestrzeni miasta, w tym w szczególności o jego krajobrazie kulturowym, morfologii, zmianach historycznych, procesach degradacji i odnowy, w tym
rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w tym ujęciu m.in. architektonicznym, kulturowym, transportowym, prawnym i innych prowadząc szkolenia, np. dla instytucji nauki, kultury,
administracji samorządowej, państwowej, firm itd., a także kursy, udzielając wywiadów, biorąc udział w debatach i dyskusjach publicznych i prowadząc działalność publicystyczną i
naukową,
3) uczestniczenie w wydarzeniach dotyczących przestrzeni miasta oraz organizowanie takich wydarzeń,
4) korzystanie z wszelkich możliwości prawnych, zarówno przepisów obowiązujących jak też promowanie zmian legislacyjnych w prawie krajowym oraz zmian w przepisach prawa
lokalnego, w celu reprezentowania interesów związanych z celami regulaminowymi,
5) monitorowanie i przeciwdziałanie wszelkim próbom nieautoryzowanego podszywania się pod działania i projekty społeczne Stowarzyszenia, w oparciu o narzędzia obowiązującego
prawa.
90.

"Stowarzyszenie NarciarskoSnowboardowe Monti"

21.12.2018

1. Cele Stowarzyszenia to upowszechnianie, zachęcanie oraz nauka sportów zimowych, w tym szczególności narciarstwa i snowboardingu, wspieranie zdrowego trybu życia u osób, a
także doskonalenie umiejętności sportowych.

DOA-SO-V.512.48.2019
Stowarzyszenie w dniu
26.06.2019 r. podczas
Zgromadzenia Członków
uchwaliło zmianę
Przedstawiciela.

92-433 Łódź, ul.Kmicica 2b m. 12

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie wyjazdów w celu nauki lub doskonalenia jazdy narciarskiej lub snowboardowej, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami,
b) Organizowanie wydarzeń sportowych,
c) Organizowanie szkoleń i wykładów związanych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia,
d) Współpracę ze szkołami lub innymi jednostkami edukacyjnymi,
e) Współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami mającymi zbieżne cele z celami regulaminowymi Stowarzyszenia.

91.

Łódzki Fanklub Star Wars

11.01.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Propagowanie wiedzy i historii związanych z zastrzeżonym znakiem handlowym Star Wars,
2. Poszerzanie zainteresowań związanych z zastrzeżonym znakiem handlowym Star Wars,
3. Wymiana doświadczeń związanych z zastrzeżonym znakiem handlowym Star Wars.

Członkami Zarządu są:
1. Dominika Sołowińska - Prezes Zarządu
2. Maciej Majda - Wiceprezes Zarządu
3. Iga Sołowińska - Sekretarz

90-113 Łódź, ul. Romualda Traugutta 18

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Regularne spotkania numerowane,
2. Nieregularne spotkania tematyczne,
3. Organizowanie i współorganizowanie konwentó oraz innych imprez tematycznych,
4. Wyjazdy na konwenty oraz inne imprezy tematyczne.
"Obywatele Europy"

16.01.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa w zakresie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej (UE) oraz obowiązków i korzyści z tego wynikających.
2. Udział w życiu politycznym i kulturalnym Unii Europejskiej oraz propagowanie wszelkich działań zacieśniających współpracę gospodarczą i kulturalną Polski z pozostałymi państwami
europejskimi.
3. Działania na rzecz propagowania i zacieśniania współpracy Łodzi z miastami partnerskimi z terenu UE.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

02.12.2018
- uchwała nr 2/18

NIE

DOA-SO-V.512.88.2018

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Krzysztof Rembowski Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Natalia Kowalczyk Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

09.01.2019
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.6.2019
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 235

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

14.01.2019
- uchwała nr 2/2019

NIE

DOA-SO-V.512.7.2019

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

21.01.2019
29.01.2019 - przyjęcie
nowego tekstu
regulaminu

NIE

DOA-SO-V.512.9.2019

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Dorota Witaszczyk Członek Komisji Rewizyjnej
2. Krystyna Strzelecka Członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Makowski Członek Komisji Rewizyjnej
4. Dawid Zmysłowski Członek Komisji Rewizyjnej
5. Robert Przybylski Członek Komisji Rewizyjnej
6. Daniel Zmysłowski Członek Komisji Rewizyjnej

18.11.2018 r.
- Uchwała Nr 3/2018

NIE

DOA-SO-V.512.89.2018

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałane oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Członkami Zarządu są:
1. Paweł Kumorek - Prezes
2. Kamila Kłos - Wiceprezes
3. Krzysztof Kellner - Wiceprezes

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

92.

DOA-SO-V.512.21.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

90-516 Łódź, ul. Wólczańska 78 m. 6

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałane oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Jerzy Friedrich

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację spotkań z obywatelami, zarówno w formule spotkań otwartych, jak i zamkniętych prowadzonych przez prawników i politologów.
2. Prowadzenie spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych wszystkich szczebli.
3. Druk i dystrybucja materiałów poligraficznych, ulotek, plakatów i druków zwartych.
4. Organizacja i udział w spotkaniach i dyskusjach na temat przyszłości UE i roli Polski w zmieniającej się Europie.
5. Organizacja i udział w imprezach kulturalnych poruszających problematykę będącą w zakresie celów stowarzyszenia.
93.

Stowarzyszenie 4 czerwca '89

04.02.2019

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. umacnianie znaczenia wyborów 4 czerwca 1989 r. jako przełomowego momentu w procesie odzyskiwania suwerenności,
2. uznanie daty 4 czerwca za święto państwowe,
3. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu jako samoistnej wartości kulturowej,
4. promowanie wynikających z Konstytucji wartości demokratycznego państwa prawnego,
5. przywracanie pamięci i szacunku dla historycznych założycieli "Solidarności" oraz twórców polskiej transformacji,
6. dbałość o trwałą obecność Polski w Unii Europejskiej i innych strukturach międzynarodowych.

90-146 Łódź ul. Narutowicza 127 m. 14

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Unia Europejska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie debat, spotkań i wydarzeń publicznych,
2. realizację publikacji okolicznościowych.
94.

Stowarzyszenie Lokatorów Kamienic przy
ul. Piotrkowskiej 18 i ul. Rewolucji 1905 r.
20

05.02.2019

Członkami Zarządu są:
1. Iwona Śledzińska - Katarasińska
- Przewodnicząca
2. Maria Korzeniowska - Sondej
- Sekretarz
3. Grzegorz Kacprzak - Skarbnik

1. Celem działania Stowarzyszenia jest reprezentacja, ochrona praw i obrona uzasadnionych interesów mieszkańców kamienic położonych przy ul. Piotrkowskiej 18 i ul. Rewolucji 1905 r. 90-428 Łódź Al. Kościuszki 52 lok. 5
20 w Łodzi, a także integracja ich mieszkańców oraz propagowanie działań samopomocowych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łódź
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) reprezentowanie mieszkańców kamienic wobec właścicieli i zarządców nieruchomości oraz ich organizacji, a także organów władz centralnych i samorządowych;
2) sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa przez właścicieli kamienic;
3) opiniowanie aktów prawnych i umów dotyczących mieszkańców kamienic;
4) opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia;
5) podejmowanie interwencji;
6) informowanie władz publicznych o sytuacji grup lokatorskich i funkcjonowaniu prawa mieszkaniowego;
7) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

Członkami Zarządu są:
1. Jarosław Ostrowski - Prezes Zarządu
2. Mateusz Wiśniewski - Wiceprezes
Zarządu
3. Łukasz Paradowski - Skarbnik
4. Adam Puternicki - Skarbnik
5. Patrycja Borowicz-Kudlik - Członek
Zarządu
6. Łukasz Kaszubski - Członek Zarządu
7. Anna Gudala - Członek Zarządu
8. Justyna Gabara - Członek Zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w
tym co najmniej jednego z każdej
kamienicy.

95.

POMAGAMY DZIECIOM W SZPITALU

12.02.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
93-277 Łódź ul. Rodakowskiego 4/6
1. Rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, artystycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rzecz dzieci przebywających na oddziałach pediatrycznych szpitala, w tym dla
uczniów i wychowanków szkoły szpitalnej.
2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w szpitalu.
3. Prowadzenie zajęć i warsztatów edukacyjnych, artystycznych, patriotycznych, profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uzależnień, zagrożeń w Internecie, cyberprzemocy, agresji i mowy
nienawiści, wykluczenia, ochrony zdrowia).
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.
5. Organizowanie kiermaszy, aukcji i festynów.
6. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
7. Działania na rzecz ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego oraz edukacja ekologiczna.
8. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia oraz organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów.
9. Wspieranie procesu edukacji w zakresie doradztwa zawodowego.
10. Promowanie czytelnictwa oraz organizowanie zajęć bibliotecznych i biblioterapeutycznych.
11. Rozwijanie technik informatycznych i wykorzystanie zasobów multimedialnych.
12. Wspieranie dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
13. Działalność charytatywna.

Członkami Zarządu są:
1. Mariola Adamczyk - Prezes
2. Marta Januszewicz - Wiceprezes
3. Agnieszka Adamczyk - Skarbnik

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

24.01.2019 r.
- Uchwała Nr 1/2019 - w
sprawie zmiany treści
Regulaminu działalności
stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Anna Leśny Przewdodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Jolanta Gąsieniec Członek Komisji Rewizyjnej
3. Aleksandra Jałoszyńska Członek Komisji Rewizyjnej
4.Agnieszka Wierczewska Rudzka - Członek Komisji
Rewizyjnej

06.02.2019
- uchwała nr 2

NIE

DOA-SO-V.512.12.2019

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

12.02.2019
- uchwała nr 02/19

NIE

DOA-SO-V.512.14.2019
Stowarzyszenie widniało
w wykazie stowarzyszeń
zwykłych zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 229

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczegónym uwzględnieniem województwa łódzkiego.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń i warsztatów.
2. Popularyzację praktycznych rozwiązań w sprawach objętych celami Stowarzyszenia, współpracę z mediami oraz działalność publicystyczną i wydawniczą.
3. Współpracę z administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskami lokalnymi.
4. Gromadzenie środków na realizację celów regulaminowych.
5. Inspirowanie osób i instytucji do różnorodnych działań oraz przekazywania środków finansowych i materialnych na rzecz dzieci przebywających w szpitalu.
6. Organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.
7. Konstruowanie własnych projektów oraz udział w projektach realizowanych przez inne podmioty w celu uzyskania dotacji.
8. Przekazywanie podopiecznym Stowarzyszenia darów rzeczowych.
96.

"Stowarzyszenie miłośników nurkowania
wrakowego WRAKERSI"

14.02.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz propagowania nurkowania wrakowego, technicznego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych oraz innych form nurkowań
ekstremalnych.
1. Organizacja wypraw wrakowych i eksploracyjnych.
2. Działanie na rzecz ochrony i zachowania podwodnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.
3. Identyfikacja i zgłaszanie odkrytych obiektów odpowiednim instytucjom.
4. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą.
5. Działalność oświatowa.
6. Propagowanie nurkowania jako formy samodoskonalenia się i spędzania wolnego czasu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

91-004 Łódź, ul. Lutomierska 14

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Filip Dębski

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie:
1. Wypraw w celu poszukiwania wraków, zatopionych oraz zalanych obiektów.
2. Eksploracji wraków, bunkrów, kopalni i sztolni itp.
3. Zabezpieczania i ochrony odkrytych artefaktów.
4. Wykonywania dokumentacji filmowej i zdjęciowej oraz przekazywanie zdobytych materiałów stowarzyszeniom, placówkom naukowym zainteresowanym tego rodzaju działalnością.
5. Działalności informacyjnej i promocyjnej służącej realizacji celów stowarzyszenia.
6. Wspierania wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień związanych z nurkowaniem.
7. Doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów regulaminowych.
8. Współpracy z placówkami naukowymi zajmującymi sie zagadnieniami i działalnością stowarzyszenia.
9. Spotkań, prelekcji, pokazów, konferencji, wykładów na tematy związane z celami stowarzyszenia.
10. Infrastruktury zapewniającej realizację celów stowarzyszenia.
11. Wspierania projektów nurkowych związanych z nurkowaniem technicznym, wrakowym, jaskiniowym jak i mającym na celu pokonywanie wyznaczonych barier i bicia rekordów.
12. Stron internetowych o tematyce związanej z celami stowarzyszenia.
13. Stałych i okazjonalnych akcji promujących działalność stowarzyszenia.
14. Wyjazdów szkoleniowych dla członków stowarzyszenia.
15. Współpracy z ośrodkami hiperbarii na rzecz rozwoju medycyny nurkowej.
16. Rozpowszechniania nurkowania wśród młodzieży.
17. Współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami
życia publicznego zainteresowanymi celami stowarzyszenia.

97.

LIVE TRAVEL PHOTOGRAPHY

6.03.2019

1. Celami działania Stowarzyszenia są:
a) Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością podróżniczą i o pokrewnej tematyce,
b) Wzbudzanie i pogłębianie zainteresowania historią, sztuką, architekturą, przyrodą, krajobrazem, folklorem oraz przeobrażeniami cywilizacyjnymi i społecznymi w Polsce i za granicą,
c) Organizowanie wyjazdów podróżniczych dla członków Stowarzyszenia,
d) Działalność edukacyjna mająca na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie sztuki fotograficznej,
e) Rozwijanie wiedzy i umiejętności sztuki fotografii, zaspokajanie potrzeb samorozwoju jego członków, popularyzowanie i upowszechnianie fotografii oraz pokrewnych form
komunikacji graficznej,
f) Tworzenie warunków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację podróży zagranicznych,
g) Propagowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych odwiedzanych miejsc,
h) Inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno-kultruralnych i artystycznych,
i) Tworzenie warunków i pozyskiwanie środków na realizację i rozwój autorskiej twórczości fotograficznej,
j) Prowadzenie działalności szkoleniowej, warsztatowej, dokumentacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie fotografii i dziedzin pokrewnych,
k) Rozpowszechnianie i promowanie polskiej kultury zarówno Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach świata,
l) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy polskiej społeczności podróżniczej ze społecznościami innych państw,
m) Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia, w tym propagowanie zdrowego stylu życia,
n) Promocja różnych form aktywności fizycznej,
o) Pomoc charytatywna organizowana dla lokalnych społeczności zamieszkujących odwiedzane kraje.

93-192 Łódź, ul. Senatorska 1 m. 20

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Sławomir Andrysiak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

28.02.2019 r.
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.19.2019

91-141 Łódź ul. Parcelacyjna 14a m. 66

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Agata Cuper

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

01.03.2019 r.
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.22.2019

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Daria Głowacka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

1.03.2019 r.

NIE

DOA-SO-V.512.23.2019

Członkami Zarządu są:
1. Paweł Drążczyk - Przewodniczący
Zarządu
2. Agata Stacewicz - Zastępca
Przewodniczącego Zarządu
3. Józef Kociemski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
w składzie:
1. Jerzy Friedrich - Członek
Komisji Rewizyjnej
2. Adam Jarecki - Członek
Komisji Rewizyjnej
3. Maciej Jeziorowski Członek Komisji Rewizyjnej

11.03.2019 r.
- uchwała nr 2/2019

NIE

DOA-SO-V.512.24.2019

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz teren poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie serwisów społecznościowych o tematyce podróżniczej, fotograficznej i life stylowej w celu integrownia i zrzeszania ludzi o podobnych zainteresowaniach,
b) Organizowanie wycieczek, wypraw, wspinaczek, podróży zagranicznych oraz krajowych a także wszelkich form aktywnego spędzania czasu,
c) Organizowanie warsztatów i kursów fotograficznych, dokształcanie osób zainteresowanych fotografią,
d) Przygotowanie i organizowanie wystaw i wernisaży fotograficznych oraz podejmowanie pozostałych inicjatyw mających na celu wymianę doświadczeń fotograficznych,
e) Prowadzenie oraz udział w programach badawczych i rozwojowych w zakresie podróżowania,
f) Organizowanie spotkań mających na celu propagowanie idei odpowiedzialnego podróżowania,
g) Wpływanie na opinię publiczną poprzez rozpowszechnianie idei podróżniczych, w szczególności poprzez media społecznościowe,
h) Organizowanie i uczestnictwo w imprezach promujących zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną,
i) Działalność wydawniczą, edukacyjną i szkoleniową,
j) Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla lokalnych społeczności w odwiedzanych krajach,
k) Podejmowanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele oraz instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi
i innymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

98.

Galancie o Łodzi

11.03.2019

1. Celem głównym Stowarzyszenia jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego i fotograficznego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy,
portalu galancieolodzi.pl, wymiany poglądów, kształtowanie i promowanie wysokich standardów dziennikarskich oraz obrona wolności słowa.
Cele szczegółowe Stowarzyszenia to propagowanie, inicjowanie i realizowanie działań na rzecz:
a) nowoczesnej edukacji w zakresie dziennikarstwa i mediów obywatelskich,
b) świadomego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii,
c) promocji szeroko rozumianych postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
d) rozbudzania aktywności obywatelskiej, w tym dialogu społecznego.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie, dla realizacji celów regulaminowych, może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

99.

Spokojni Ludzie

14.03.2019

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i wydawanie artykułów, oświadczeń, petycji, czasopism i książek itp.w zakresie idei i
celów zgodnych,
b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i promocji świadomego korzystania z nowych mediów i technologii, z szczególnym uwzględnieniem promocji inicjatyw prospołecznych
i pro obywatelskich m.in. na portalu galancieolodzi.pl oraz w mediach społecznościowych,
c) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, festiwali, wystaw i koncertów, a także
innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
d) prowadzenie działalności badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i
doświadczeń,
e) integrację i promowanie środowisk dziennikarskich oraz wspieranie ich działań,
f) kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
g) organizowanie i wpieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia,
h) prowadzenie działań dziennikarskich i portali informacyjnych propagujących idee i cele Stowarzyszenia,
i) współpracę z mediami w celu promocji idei Stowarzyszenia i dobrych wzorów zachowań społecznych,
j) współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej, naukowej,
k) aplikowanie o środki pieniężne z dotacji i grantów itp.
1. Cele Stowarzyszenia:
91-042 Łódź, ul. Sierakowskiego 12 m. 8
a) wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów przez konsultacje, działalność warsztatową, szkolenia, sieciowanie, coaching,
b) stwarzanie warunków do interdyscyplinarnej współpracy artystów,
c) zwiększenie dostępności do kultury i edukacji,
d) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e) wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
f) promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
g) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
h) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji, przyjaźni i
miłości,
i) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami światopoglądowymi, rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
j) testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
k) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, zdrowego trybu życia,
l) działania wspierające edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, seniorów oraz integrację międzypokoleniową,
m) budowanie i aktywizacja środowiska wokół działań artystycznych w społecznościach lokalnych,
n) wspieranie i budowanie świadomości na temat wartości lokalnych (np. tradycje i produkty regionalne).
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację koncertów z cyklu “tylko spokój nas uratuje” i innych, warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wydarzeń artystycznych, imprez, rezydencji twórczych,
wolontariatu w kraju i za granicą,
b) prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego,
c) organizację projektów międzynarodowych,
d) innowacyjne programy społeczno-kulturalne,
e) działalność wydawniczą,
f) produkcję i upowszechnianie utworów muzycznych, filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,
g) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
h) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami regulaminowymi,
i) prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i serwisów internetowych.

100.

Nowoczesna Łódź

19.03.2019

1. Cele Stowarzyszenia:
1. Działalność edukacyjna zmierzająca do budowy społeczeństwa obywatelskiego i umacniania zasad demokratycznego, świeckiego państwa prawa oraz informowania o korzyściach i
obowiązkach z tym związanych;
2. krzewienie i umacnianie wartości liberalnych oraz norm moralnych dla budowania "umowy społecznej" opartej na ochronie wolności i dobra każdej jednostki;
3. wspieranie form patriotyzmu lokalnego opartego na otwartości na świat i zasadach dobrosąsiedzkich;
4. propagowanie i udział we wszelkich działaniach zacieśniających współpracę gospodarczą i kulturalną z państwami Unii Europejskiej przy szczególnym uwzględnieniu współpracy z
miastami partnerskimi Łodzi;
5. integrowanie środowisk liberalnych w kraju i za granicą;
6. obrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwstawianie się naruszaniu praw obywatelskich, patologiom społecznym i nietolerancji;
7. monitorowanie działalności instytucji publicznych pod kątem zgodności ich działania z prawem oraz interesem publicznym;
8. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu politycznym i publicznym oraz zrównania ich pozycji w życiu społecznym i gospodarczym;
9. aktywizacja kulturalna i sportowa seniorów oraz osób niepełnosprawnych jako sposobu na poprawę zdrowia, powrotu lub wydłużenia aktywności zawodowej oraz społecznej.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie.

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 107 m. 5B

Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

101.

"Stowarzyszenie Promocji Muzyki
Muzofaktura"

20.03.2019

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i współfinansowanie akcji społecznych, seminariów, dyskusji, wykładów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
2. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i innych wydawnictw;
3. podejmowanie działalności kulturalnej wspierającej rozwój wrażliwości na wartości liberalne, humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i współfinansowanie wystaw,
koncertów i przedstawień teatralnych;
4. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
5. organizowanie lub współudział w akcjach oraz kampaniach społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę prawa, wzrost świadomości
społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych;
6. współpracę z administracją państwową, samorządami lokalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami Łodzi oraz jej miast partnerskich;
7. nawiązywanie kontaktów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które mają podobne cele działania;
8. promocję celów Stowarzyszenia w mediach oraz za pomocą innych metod rozpowszechniania informacji i reklamy;
9. produkcję oraz wspieranie produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych, audycji radiowych;
10. zainicjowanie i aktywne współuczestniczenie w stworzeniu w Łodzi pilotażowego programu Medycyny Przeciwstarzeniowej;
11. organizację działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
1. Cele Stowarzyszenia:
1. Działalność artystyczna i kulturalna w postaci realizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, nagrań i archiwizacji nagrań fonograficznych.
2. Gromadzenie środków finansowych na rzecz działalności artystycznej.
3. Gromadzenie środków finansowych na rzecz zakupu materiałów nutowych, instrumentów, aranżacji i innego niezbędnego sprzętu potrzebnego do działalności Stowarzyszenia.
4. Edukacja i aktywizacja środowisk kulturalnych i artystycznych.
5. Działalność charytatywna.
6. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne Big Bandu Fabryka Wełny.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
9. Pomoc socjalną na rzecz twórców kultury i innych osób w trudnej sytuacji życiowej.
10. Wspieranie grup nieformalnych i inicjatyw lokalnych.

91-531 Łódź, ul. Bursztynowa 67A

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela Marek Kubisiak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

16.03.2019 r.
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.27.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
a. działalność w zakresie archiwizacji i upowszechniania materiałów historycznych, dotyczących losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.,
b. utrwalanie i propagowanie wiedzy o represjach dokonanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na obywatelach polskich, a w szczególności wywózkach,
deportacjach, uwięzieniach i internowaniach na terytorium ZSRR w latach 1939-1956,
c. dokumentowanie losów obywateli polskich, którzy w wyniku agresji ZSRR na Polskę zostali deportowani w głąb ZSRR lub uwięzieni w obozach pracy, miejscach internowania lub
więzieniach, zorganizowanych przez radzieckiego okupanta,
d. pozyskiwanie materiałów archiwalnych, w tym wspomnień, relacji, fotografii, pamiątek, i innych materiałów, które wiążą się z losami obywateli polskich represjonowanych przez ZSRR.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Wojciech Marciniak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

18.03.2019
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.28.2019

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami
kraju.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i metody działania są zbliżone do celów regulaminowych stowarzyszenia i sprzyjają rozwojowi kultury i sztuki oraz integracji
europejskiej,
2. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej,
3. organizowanie koncertów i nagrań dźwiękowych i wideo w kraju i za granicą,
4. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych o charakterze muzykologicznym,
5. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o doświadczeniach innych regionów w zakresie działań kulturalnych,
6. propagowanie dzieł światowej literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich,
7. organizację imprez charytatywnych,
8. promowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizowanie koncertów edukacyjnych,
9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i innej działalności edukacyjnej w zakresie realizacji celów regulaminowych.
102.

"Archiwum Sybiraków w Łodzi"

21.03.2019

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. wywoływanie, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i udostępnianie źrodeł historycznych, a w szczególności relacji i wspomnień Sybiraków,
b. tworzenie zwartych zespołów aktowych, zawierających zarchiwizowane materiały,
c. redagowanie i udostępnianie inwentarzy, zawierających spisy jednostek archiwalnych,
d. digitalizację zbiorów (relacji, wspomnień, nagrań, fotografii itp.),
e. działalność edukacyjną, skierowaną w szczególności dla młodzieży szkolnej,
f. pozyskiwanie dotacji, przeznaczanych na regulaminową działalność Stowarzyszenia,
g. ścisłą współpracę z innymi instytucjami, które prowadzą działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, a w szczególności z: archiwami, bibliotekami, muzeami i uczelniami.

103.

Aktywni 60 plus

24.04.2019
9.07.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1. Przybliżanie technologii cyfrowych i praktyczne stosowanie nowych mediów w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym.
2. Wspieranie potrzeby rozwoju umiejętności i chęci pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym.
3. Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia.
4. Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym.
5. Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej.
6. Pomoc osobom dotkniętym patologią społeczną.
7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia
rodzinnego i profilaktyce społecznej.
8. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
9. Prowadzenie mediacji rodzinnych i spoelcznych.
10. Propagowanie aktywnego trybu życia, ochrony zdrowia, turystyki i krajoznawstwa.
11. Propagowanie sztuki jako narzędzia integracji społecznej i rozwoju osobistego.
12. Wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowanie idei wolontariatu.
13. Integracja międzypokoleniowa.
14. Integracja międzykulturowa i etniczna.
15. Upowszechnianie świadomości narodowej i obywatelskiej oraz współpraca z Polonią zagraniczną.

90-520 Łódź, ul. Gdańska 116 lok. 25

Członkami Zarządu są:
1. Aleksandra Piotrowska - Prezes
2. Bernard Urbanowicz - Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

19.04.2019
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.35.2019
DOA-SO-V.512.52.2019
Zgodnie z wnioskiem o
zamieszczenie w ewidencji
zmienionych danych wpisano
informację o zmianie
regulaminu.

6.07.2019
- uchwała nr 6
Do reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie kursów, konsultacji, porad, wykładów i szkoleń.
2. Organizowanie wydarzeń - eventów, wystaw i konkursów, prelekcji i spotkań.
3. Prowadzenie kampanii informacyjnych oraz organizowanie konferencji.
4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym.
5. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa prawnego.
6. Działalność wydawniczą.
104.

Takie Miejsce

20.05.2019

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację zadań i celów na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie sztuk wizualnych,
rzemiosła artystycznego i kultury fizycznej.
Celami szczegółowymi są:
1. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja wartości społecznych, kulturalnych, artystycznych i sportowych;
2. Upowszechnianie twórczości, literatury i nauki oraz wspieranie wszelkich form aktywności artystycznej i sportowej o zasięgu regionalnym, krajowym, światowym;
3. Organizacja i wsparcie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, społecznych i proekologicznych;
4. Realizowanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu kultury, sztuki i edukacji oraz sportu ze szczególnym naciskiem na ekologię, sztuki wizualne i kulturę fizyczną;
działalność naukowa i proekologiczna w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej;
5. Promocja zdrowego i higienicznego trybu życia, rozwoju osobistego i społecznego, podnoszenie samoświadomości i kwalifikacji, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i
innym uzależnieniom np. od internetu i gier;
6. Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur etnicznych, narodowych, religijnych, seksualnych, związanych ze światopoglądem, pochodzeniem, rasą, płcią;
7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie
dyskryminacji i wykluczeniom społecznym;
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup
społecznych jak osoby zagrożone wykluczeniem, rodzinom dysfunkcyjnym, dzieciom i młodzieży, kobietom oraz innym grupom społecznym wymagającym wsparcia;
10. Realizację celów i zadań pożytku publicznego w powyższym zakresie.

90-355 Łódź ul. Abramowskiego 29

Członkami Zarządu są:
1. Agnieszka Zawartko - Prezes
2. Monika Gromadzińska - Wiceprezes
3. Katarzyna Wodzyńska - Sekretarz
4. Bogumiła Bibel - Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

08.05.2019

NIE

DOA-SO-V.512.40.2019

Do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz podpisywania umów
i zobowiązań w jego imieniu wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie. Dla ważności innych
pism i dokumentów wymagany jest
podpis jednego członka Zarządu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie, dla realizacji celów regulaminowych, może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez:
1. Prowadzenie działań kulturalnych w tym wystaw, koncertów, spektakli, wydarzeń muzycznych, festiwali, konkursów, wystaw, plenerów, akcji twórczych i promocyjnych,
happeningów, obozów, projekcji filmów, programów informacyjnych, etc.
2. Prowadzenie świetlic, pracowni, warsztatów twórczych m.in. zajęć plastycznych, warsztatów rękodzieła, fotografii, tańca, teatru, muzycznych, rzemiosła wymierającego i niszowego,
zajęć sportowych i łączonych.
3. Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, w tym organizowanie i prowadzenie wykładów, spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, prelekcji, happeningów,
obozów, projekcji filmowych, akcji twórczych i promocyjnych, programów informacyjnych, etc.
4. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania
zdobytej wiedzy i doświadczeń.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, artystycznych i sportowych oraz poszerzanie świadomości społecznej na temat zanieczyszczenia środowiska oraz działań mających
na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach przeciwdziałania zanieczyszczeniom, w tym działania proekologiczne.
6. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek.
7. Integrację i promowanie środowisk twórczych, wspieranie ich działań oraz popularyzację kultury i sztuki, wymiany międzynarodowe, wizyty, staże itp.
8. Kampanie uliczne i społeczne w mediach przy zastosowaniu różnych środków przekazu.
9. Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia.
10. Finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów regulaminowych.
11. Inne przedsięwzięcia zamknięte lub otwarte, formalne i nieformalne o charakterze artystycznym, edukacyjnym, proekologicznym, społeczno - obywatelskim i humanitarnym.

105.

Nie dla Zielonego Expo

23.05.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) ochrona istniejących zasobów zieleni miejskiej,
2) informowanie mieszkańców Łodzi o zakresie i skutkach organizacji tzw. Zielonego Expo,
3) podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska,
4) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia, wypoczynku i ochrony zdrowia mieszkańców.

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 120 m. 8

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Jan Waliszewski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

11.05.2019 r.
- uchwała nr 3

NIE

DOA-SO-V.512.38.2019

90-364 Łódź, ul. Tylna 4c/53

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Bartosz Siekierski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

01.07.2019 r.
- uchwała nr 1/2019/Zał

NIE

DOA-SO-V.512.50.2019

94-028 Łódź, ul. Wyspiańskiego 26

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Marcin Berner

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

08.08.2019 r.
- uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

NIE

DOA-SO-V.512.57.2019

90-418 Łódź, al.Kościuszki 33 lok. 19 U

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Adrian Szadowiak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

08.08.2019 r.
- uchwała nr 3/2019 o
przyjęciu regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

NIE

DOA-SO-V.512.61.2019

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, dyskusji, prelekcji, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
2) działalność naukową,
3) organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
4) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) działalność informacyjną w przestrzeni publicznej,
6) wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
7) współpracę z innymi organizacjami.
106.

Stowarzyszenie Endodoncji
Mikroskopowej - S.T.E.M.

03.07.2019

1. Cele działania Stowarzyszenia:
1) Edukacja lekarzy stomatologów oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w zakresie leczenia endodontycznego oraz zabiegów towarzyszących.
2) Promowanie nowoczesnych technik zabiegowych.
3) Dzielenie się efektami leczenia i doświadczeniami własnymi.
4) Stworzenie forum dyskusyjnego z możliwością archiwizacji wątków.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie strony internetowej i fanpage na portalu Facebook.
2) Prowadzenie live webinariów (online).
3) Cykliczne spotkania członków stowarzyszenia.

107.

"Stowarzyszenie Wolnej Formy"

13.08.2019

1.Cele Stowarzyszenia to:
● tworzenie wartości kulturowych i promowanie alternatywnych form kultury audiowizualnej,
● upowszechnianie kultury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
● stwarzanie warunków sprzyjających twórczemu rozwojowi.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
● organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji kulturalnych, itp. o zakresie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
● organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń w zakresie działalności edykacyjno-kulturalnej;
● inicjowanie i wspieranie produkcji teatralnych, muzycznych i filmowych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich;
● opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, istotnych ze względów na cele Stowarzyszenia;
● współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

108.

Kocham Widzew

29.08.2019

1. Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju lokalnego oraz kultury i tradycji.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Osiedle Stary Widzew w Łodzi, miasto Łódź, województwo łódzkie, Rzeczypospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie warsztatów zawodowych, szkoleń, kursów, pokazów, seminariów dla mieszkańców regionu.
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.
3. Działania związane z edukacją zdrowotną, zdrowym stylem życia, sportem i ekologią.
4. Organizowanie wycieczek i imprez integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych.
5. Dbanie o estetykę osiedla.
6. Dbałość o tradycję poprzez organizację festynów, spotkań i imprez okolicznościowych itp.
7. Współpraca w realizacji celów z organizacjami działającymi na rzecz osiedla i miasta, władzami miasta, jednostkami pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innymi organizacjami w
kraju i za granicą.
8. Krzewienie idei wolontariatu oraz prowadzenie i wsparcie działalności charytatywnej.
9. Angażowanie i aktywizacja mieszkańców osiedla.
10. Wytwarzanie rękodzieła artystycznego.
11. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, społecznej.
12. Pozyskiwanie i zbiórka środków finansowych i rzeczowych na cele określone w regulaminie.
13. Wyrób produktów regionalnych i ich promocja.
14. Prowadzenie i organizacja pracy świetlicy osiedlowej.
15. Organizowanie lokalnych konkursów oraz udział w konkursach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
16. Pomoc osobom, które zostały dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, kataklizmów i innych nieszczęść.
17. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
18. Organizowanie spotkań, zajęć, warsztatów oraz szkoleń w zakresie integracji europejskiej.
19. Aplikowanie o środki pieniężne z funduszy europejskich.
20. Wydawanie pism, wydawnictw i folderów, biuletynów dot. Osiedla Stary Widzew i okolic.

109.

Instytut Kultury i Nauki IKIN

9.09.2019

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie społeczności eksperckiej i naukowej.
2. Badanie stanu prawnego pod kątem interesu społecznego oraz opracowywanie i wdrażanie stosownych zmian legislacyjnych o ile zajdzie taka potrzeba.
3. Edukacja ukierunkowana na rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności.
4. Ekologia, ochrona środowiska, ochrona zwierząt.
5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
6. Przywracanie tradycji i promowanie kultury polskiej.
7. Udzielanie pomocy i wsparcie potrzebującym i niepełnosprawnym.
8. Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych.
9. Propagowanie świadomości w zakresie pkt 4-7 oraz aktywizacja w tym zakresie społeczności lokalnej, polskiej i międzynarodowej.
10. Prowadzenie eksperymentów, doświadczeń, badań naukowych oraz ich publikacja.

93-304 Łódź, ul. Dachowa 29/29A

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez przedstawiciela:
- Krystian Mroczek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

30.07.2019 r.
- uchwała nr 03/19

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem krajów i regionów o potrzebach edukacyjnych w sferze rolnictwa
ekologicznego.
3. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
1. promowanie celów poprzez wszelkimi dostępnymi metodami i środkami komunikacji, w tym poprzez wydawnictwa naukowe, edukację w szkołach, wykłady akademickie, działalność
popularno-naukową i edukacyjną oraz szkoleniową w ramach tworzonych w tym celu programów, akcji, happeningi, instytucji, używanie mediów społecznościowych, radia i telewizji, a
także działalność w przestrzeni publicznej,
2. współpracę z osobami i instytucjami o bliskich Stowarzyszeniu celach,w kraju i zagranicą,
3. występowanie z wnioskami i apelami do właściwych władz i urzędów, firm i organizacji pozarządowych, ośrodków i instytucji kultury i sztuki, uczelni wyższych i szkół oraz innych,
4. realizację Ogólnopolskiego Programu Ratowania Pszczół "Ratujemy Pszczoły",
5. organizowanie zbiórek dobroczynnych wśród członków Stowarzyszenia i nie tylko,
6. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, agitacji, tworzenie i prowadzenie Muzeów, koncertów, badań naukowych, projektów oraz innych form oddziaływania w sposób realizujący
cele regulaminowe.
1)

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

2)

W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

3)

W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

4)

W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie "środki działania" odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).

5)

W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela" oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.

6)

W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej".

7)

W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.

8)

W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: "TAK"; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: "NIE".

9)

W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

10)

W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

11)

W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.

12)

W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
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