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

Artystyczne 
„UKA” imienia 
Czesława 
Wołłejki 

12.08.2016 r. 
31.08.2016r 

Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 

1)  Celem ogólnym Towarzystwa jest aktywizacja 

pozytywnej świadomości osobowej i 

obywatelskiej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych poprzez działalność artystyczną i 

oświatową 

2) Uwrażliwianie społeczeństwa na 

zachowywanie uniwersalnych wartości zasad 

demokracji i dialogu; 

3)   rozbudzanie zainteresowania kulturą, sztuką i 

folklorem jako przestrzeniami wielostronnego, 

harmonijnego rozwoju i samorealizacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych; 

4)   edukacja i wychowywanie 

poprzez kulturę i sztukę, a także 

poprzez budowanie więzi 

międzypokoleniowych i 

międzyśrodowiskowych; 
5) integracja międzypokoleniowa i 

międzyśrodowiskowa; 
6)  propagowanie uczenia się dialogu jako 

podstawy pokojowego współistnienia 

wewnątrzpaństwowego i międzynarodowego; 

7)   inspirowanie osób i instytucji do współtworzenia 

forum wymiany wiedzy i doświadczeń 
w dziedzinach ekologii, opieki nad 

zwierzętami, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, kultury, szkolnictwa, 

problematyki zrównoważonego rozwoju, 

ochrony praw człowieka i obywatela, 

zachowania porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, poszanowania miejsc pamięci, 

pamiątek historycznych, praw autorskich, 

praw do godziwego wypoczynku, praw do 

publicznego występowania przeciw wszelkim 

formom dyskryminacji; 
8)  charytatywne wspieranie osób w trudnej sytuacji 

życiowej; 
9)  promowanie zwiększania możliwości 

zatrudnienia osób pozostających bez pracy, 

zagrożonych pozostaniem bez pracy, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
10)  poszukiwanie metod przełamywania stereotypów 

w myśleniu i zachowaniu wobec osób „innych”; 
11)  popieranie ochrony praw polskich mniejszości 

narodowych; 
12)  działalność związana z osobą patrona 

Towarzystwa; 
13)  krzewienie wartości związanych z dobrymi 

tradycjami Prudnika. 

 
ul. Piastowska 
32/6 
48-200 Prudnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
- 
Agnieszka Kosińska-
Szewczyk 

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej  

Przyjęty uchwałą z 
dnia 02.08.2016 r. 

NIE - - - OR.512.1.1.2016- 

Teren działania stowarzyszenia zwykłego 
 Rzeczpospolita Polska 
 



Środki działania stowarzyszenia zwykłego  

1) organizowanie, inicjowanie, wspieranie 

przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, 

czyli: przedstawień, koncertów, spotkań 

autorskich, pokazów, wycieczek, zebrań, 

zjazdów, prelekcji, wykładów, konferencji, 

dyskusji publicznych, wywiadów, ankiet, 

wystaw, konkursów, związanych z celami 

Towarzystwa; 

2) propagowanie i organizowanie warsztatów 

twórczych, zajęć teatralnych, filmowych, 

muzycznych, tanecznych, plastycznych i 

literackich, warsztatów umiejętności 

prowadzenia dialogu; 

3) działalność wydawniczą związaną z celami 

Towarzystwa; 

4) propagowanie i organizowanie wymiany między 

placówkami kulturalno-oświatowymi; 

5) pozafinansowe lub finansowe wspieranie osób 

prawnych i fizycznych poprzez inicjowanie, 

propagowanie i organizowanie akcji kulturalno-

oświatowych, mediacji, wolontariatu, zbiórek 

publicznych, aukcji; 

6) udział w projektach, konkursach i grantach 

przedmiotowo związanych z celami statutowymi 

Towarzystwa; 

7)  inicjowanie i realizację 

projektów oraz realizację 

zadań publicznych zgodnych 

z założeniami 

merytorycznymi Towarzystwa 

2. iLovePrudnik.pl 10.11.2017r Cele działania stowarzyszenia zwykłego 

1) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im 

możliwości samodzielnego radzenia sobie w 

codziennym życiu, tak by brali sprawy w 

swoje ręce, współpracowali i organizowali 

się, 

2) tworzenie, promocja i realizacja 

programów mających na celu pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób i osób (w tym osób 

niepełnosprawnych i osób w wieku 

emerytalnym), 

3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności z rodzin wieloproblemowych, 

4) działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zaangażowanych wykluczeniem społecznym, 

5) działalność charytatywna, 

6) podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

8) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym: rozwój 

przedsiębiorczości; rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej promocję zatrudnienia i 

aktywizację zawodową wśród osób 

pozostających bez pracy lub osób 

zagrożonych jej utratą, 

ul .Kołłątaja 
4/3 
48-200 Prudnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
– Marcin Janik 

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Przyjęty Uchwałą  
Nr 2/2017  
z dnia 06.11.2017 
r. 

Nie - - - OR.512.2.1.2017- 



9) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

10) działania w sferze rozwoju kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania, 

11) upowszechnianie i ochrona wolności i 

praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagającego rozwój 

demokracji, 

12) działalność na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 

13) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie 

liderów społecznych, politycznych i 

gospodarczych, 

14) kształtowanie wśród liderów postawy 

prospołecznej, umiejętności łączenia 

idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności 

współpracy w dążeniu do wielkich celów, 

15) promowanie stylu życia, w którym łączy 

się cele osobiste i zawodowe z 

zaangażowaniem na rzecz drugiego 

człowieka, 

16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą, pomoc Polonii i 

Polakom za granicy, 

17) promocja i organizacja i wolontariatu, 

18) działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

19) działalność związana z rozwojem 

świadomości społecznej, przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym i uzależnieniom, 

20) działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe  bądź jednostki 

samorządu terytorialnego, 

21) działalność na rzecz organizacji, których 

celami statutowymi jest: działalność 

społeczna, charytatywna, oświatowa, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji skierowana do dzieci i 

młodzieży. 

Teren działania stowarzyszenia zwykłego 

 powiat Prudnicki. 

Środki działania stowarzyszenia zwykłego 

1) opracowywanie i realizację programów 

pomocy skierowanych do rodzin i osób w 

trudnej sytuacji materialnej, życiowej, 

2) opracowywanie i realizację programów 

pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży 

z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź 

życiowej, 

3) opracowywanie i realizację programów 

aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz 

włączenia społecznego oraz na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

4) opracowywanie i realizację programów 

pomocy odpowiadających na aktualne 

problemy społeczne, prowadzenie badań 

społecznych, 

5) organizację wypoczynku oraz zajęć 

edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, 

sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z 

rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź 



życiowych, 

6) działalność szkoleniową mającą na celu 

wdrożenia programów Stowarzyszenia przez 

inne osoby i podmioty, 

7) ułatwienie aktywności społecznej 

zawodowej osób objętych programami 

pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, 

poradnictwo inne narzędzia i formy wsparcia, 

8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z 

uczestnikami programów pomocy, 

9) przygotowywanie i rozwój narzędzi 

informatycznych wspierających realizację 

programów pomocy, 

10) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i obywatelskiego, 

11) rozwijanie wolontariatu i tworzenie 

centrum wolontariatu: organizację szkoleń, 

warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, 

tworzenie bazy danych wolontariuszy, 

12) organizowanie konferencji, seminariów, 

warsztatów, spotkań dyskusyjnych i 

wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych, 

13) samodzielnie lub łączne z innymi 

podmiotami prowadzenie projektów i działań 

realizujących cele Stowarzyszenia, w tym 

kampanii oraz badań społecznych, 

14) powoływanie lub wspieranie powstania 

grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których 

celem jest prowadzenie działań w zakresie 

celów Stowarzyszenia, 

15) ustanawianie i przyznawanie nagród, 

wyróżnień, odznak i medali honorowych 

według ustalonych przez Stowarzyszenie 

kryteriów za działalność zbieżną z celami i 

wartościami promowanymi przez 

Stowarzyszenie, 

16) organizowanie imprez, koncertów, gal, 

konkursów i innych imprez mających na celu 

promocję działalności statutowej 

Stowarzyszenia, 

17) rozpowszechnianie idei programów 

pomocowych oraz wolontariatu w środkach 

masowego przekazu, poprzez organizowanie i 

przeprowadzenie kampanii promocyjno-

informacyjnych, 

18) działalność wydawniczą oraz medialną w 

zakresie wszystkich dostępnych środków 

masowego przekazu oraz masowego 

komunikowania, 

19)  wymianę i edukację kulturalną, 

20) współpracę międzyregionalną i 

międzynarodową z innymi osobami i 

podmiotami, 

21) współpracę ze szkołami, uczelniami 

wyższymi, 

22) współpracę z samorządami, mediami i 

organizacjami pozarządowymi, 

23) współpracę z podmiotami prowadzącymi 

działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, 

24) współpracę z osobami fizycznymi 

wskazującymi zainteresowanie celami 

Stowarzyszenia, 

25) prowadzenie własnej działalności 

charytatywnej poprzez: organizowanie kwest 

pieniężnych, organizowanie zbiórek 

pieniężnych w kraju i za granicą, 

pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych 

i stałych, 

26) tworzenie sieci i narządzi służących 

rozwojowi partnerstw wspierających 

działalność statutową Stowarzyszenia, w tym 



zagranicznych. 

27) pozyskiwanie środków finansowych i 

rzeczowych oraz usług wspomagających 

działania zgodnie ze statutowymi celami 

Stowarzyszenia. 

 

3. Stowarzyszenie 
Piłki Nożnej 
Ziemi 
Prudnickiej 

22.05.2018r. Cele stowarzyszenia: 

1)Organizacja i popularyzacja sportu piłki 

nożnej  wśród dzieci i młodzieży. 

2)Przeciwdziałanie ujemnym zjawiskom 

związanych z rozgrywkami piłki nożnej. 

3)Organizacja spotkań z byłymi działaczami i 

sędziami Podokręgu Związku Piłki Nożnej w 

Prudniku. 

4)Wydawanie opinii w sprawach istotnych 

dla piłki nożnej. 

5)Organizacja turniejów piłki nożnej im. 

Wacława Pyry i Aleksandra Zaczyńskiego. 

6)Udzielanie Klubom pomocy  

w zakresie sporządzania wniosków na 

odznaczenia sportowe. 

Teren działania stowarzyszenia  

powiat Prudnicki 

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 

1)Współpraca z OSiR w Prudniku oraz 

Gminnymi Zrzeszeniami LZS. 

2)Stały Kontakt z Opolskim Związkiem Piłki 

Nożnej i Kolegium Sędziów. 

3)Współpraca z samorządami szczebla 

powiatowego i gminnego. 

4)Trzymanie stałych kontaktów ze środkami 

masowego przekazu. 

5)Współpraca z klubami piłkarskimi z terenu 

powiatu prudnickiego. 

ul. Parkowa 4 
48-200 Prudnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest 
przez 
przedstawiciela- 
Renat Refcio 

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
 z dnia 15.05.2018 
r. 

Nie - - - OR.512.3.1.2018- 

4. Stowarzyszenie 
Prudnik 
Działamy! 

20.03.2019r. 
15.07.2019r.- 
zmiana w 
rubryce 6,8 
15.07.,2019 
r.-zmiana w 
rubryce 6, 8 

Cele stowarzyszenia: 

1. Budowa i wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego w Gminie Prudnik, 

2. Promowanie i wspieranie rozwoju Gminy 

Prudnik, 

3.Wspieranie  grup społecznych w realizacji 

celów zgodnych z ideami społeczeństwa 

obywatelskiego, 

4.Wspieranie inicjatyw lokalnych dążących 

do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Gminy, 

5. Promowanie i wspieranie lokalnych 

przedsiębiorców, 

6. Promowanie lokalnej kultury, przyrody, 

wspieranie poprawy jakości życia oraz 

zdrowego trybu życia. 

Teren działania stowarzyszenia 

gmina Prudnik 

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 

1. Wykłady, prelekcje, spotkania, szkolenia 

oraz inne formy aktywności społecznej i 

środki masowego przekazu, 

2.Aktywne promowanie wartości 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez media 

oraz inne środki masowego przekazu, 

3. Monitorowanie działań lokalnego 

samorządu, 

4.Sprawowanie funkcji kontroli społecznej 

nad władzami samorządowymi, 

5.Zajmowanie stanowiska i wyrażenia opinii 

w sprawach związanych z realizacją 

inwestycji na terenie Gminy, 

6. Podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów wszelkich przedsięwzięć, 

związanych z rozwojem Gminy, 

7. Współpracę z placówkami 

samorządowymi, edukacyjnymi i 

Niemysłowice 
169 
48-200 Prudnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane 
przez Zarząd: 
Krzysztof Fejdych- 
Prezes, Maciej Janisz, 
Łukasz Karpowicz- 
Członkowie Zarządu. 
Do zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictwa i 
składania oświadczeń 
woli w szczególności 
w sprawach  
majątkowych 
wymagane są podpisy 
dwóch członków 
Zarządu działających 
łącznie lub Prezesa 
Zarządu. 

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała zebrania 
członków 
stowarzyszenia z 
dnia 01.03.2019r. 
 
Uchwała 3/2016 w 
sprawie zmian w 
regulaminie 
stowarzyszenia z 
dnia 19.05.2019 r. 
 
Uchwała nr 
4/2019 z dnia 
14.06.2019r. 

Nie - - - OR.512.4.1.2019 



kulturalnymi, 

8. Propagowanie aktywności ruchowej, 

rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców, 

9. Organizacja różnych przedsięwzięć oraz 

imprez kulturalnych i okolicznościowych, 

10. Wspieranie inicjatyw mających na celu 

wyrównywania szans wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

 

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 zwykle). 
5)  W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykle jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię 

 i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykle 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 zwykle 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 zwykle statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: 

„TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykle 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. 


