
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2)

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
4)

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

1) Promocja wydarzeń związanych z historią, 

w szczególności historii Polski; 

2) popularyzacja i kształtowanie postaw patriotycznych, 

twórczości literackiej, filmowej i teatralnej; 

3) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 

i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1) organizowanie uroczystości, konkursów oraz eventów 

związanych z istotnymi wydarzeniami w historii Polski;

2) wspieranie inicjatyw, działań i przedsięwzięć zgodnych z 

celami Stowarzyszenia, szczególnie skierowanych do młodego 

pokolenia; 

3) organizowanie spotkań, zebrań, prelekcji, kursów 

i projekcji filmowych; 

4) uczestnictwo w świętach państwowych 

i rocznicowych; 

5) wspieranie zamierzeń w dziedzinie kultury i historii, m.in. 

poprzez współpracę z władzami samorządowym 

i przez 

6)współpracę z kościołami i związkami wyznaniowymi 

w organizowaniu imprez patriotyczno- religijnych, inscenizacji i 

konkursów o tematyce historycznej

1) integracja i rozwój lokalnego środowiska amatorów kolarstwa;

2) zapewnienie członkom właściwych warunków do uprawiania 

sportu;

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności 

różnych form kolarstwa i turystyki rowerowej;

4)propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez jazdę na rowerze i 

sportowe współzawodnictwo;

5) promocja Miasta Łowicza i regionu łowickiego w środowisku 

kolarskim.

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
1) organizowanie różnych form treningu kolarskiego, w tym 

zgrupowań oraz wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych; 

2) uczestnictwo w zawodach sportowych; 

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych 

4) prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym budowie 

teoretycznych i praktycznych podstaw treningu kolarskiego oraz 

funkcjonalnego; 5) optymalizowanie kosztów związanych z 

uprawianiem sportu; 

6) współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej; 

7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

sportowymj oraz podmiotami gospodarczymi. 
1) integracja społeczeństwa

2) rozwój kultury

3) rozwój zainteresowań mieszkańców

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1) organizowanie spotkań

2) wyjazdy do kina i teatru

3) organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęty uchwałą 

1/2017 z dnia 

20.02.2017 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione punkty

OR. 512.2.2017Przyjęty uchwałą  z 

dnia 01.04.2017 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione punkty

NIE Uchwała Nr 

1/2019 z dn.    

29.09.2019 r.                      

Stowarzyszenie 

rozwiązane 

zostało w dniu 

04.10.2019 r.

- -stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

3

2 Klub Kolarski 

Łowicz

Stowarzyszenie 

"Przyszłość dla 

Trzaskowic"

06.04.2017 r.

OR. 512.1.201727.02.2017 r. Al. H. Sienkiewicza 1/12, 

99-400 Łowicz

Bogumił Urbanek

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Trzaskowice 21,           99-

423 Bielawy

Krzysztof Antczak

-

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY ŁOWICKIEGO

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego
7)

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego
8)

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego
9)

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego
10)

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru
11)

Uwagi
12)

Numer 

kolejny 

w ewidencji

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisów do 

ewidencji
1)

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego
5)

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego
6)

OR. 512.2.2016- - -1 Stowarzyszenie 

"Tradycja i Pamięć"

19.09.2016 r. ul. Stanisławskiego 21, 

99-400 Łowicz

Michał Trzoska Przyjęty uchwałą 

2/2016 z dnia 

15.09.2016 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione punkty

NIE

NIE - -



ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne, 

bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie  praw i obowiązków 

obywateli

Województwo Łódzkie

1) zrzeszanie się

2) prowadzenie samopomocy prawnej

3) wspieranie stron postępowania karnego, cywilnego lub 

administracyjnego

1) integracja społeczeństwa

2) propagowanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży

Gmina Łowicz

1)organizowanie spotkań

2) organizowanie imprez integracyjnych

1) zrzeszanie osób poszkodowanych przez osoby prywatne i 

instytucje

2) zrzeszanie osób które chcą działać na rzecz dobra Wymiaru 

Sprawiedliwości i sprawiedliwości społecznej

3) ochrona wolności i praw człowieka

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1) zrzeszanie się

2) prowadzenie samopomocy prawnej

3) wspieranie stron postępowania karnego, cywilnego lub 

administracyjnego

4) obrona praw i wolności obywatelskich

1) promocja Łowicza oraz Ziemi Łowickiej

2) promocja kultury, historii i tradycji Ziemi Łowickiej

3)promocja sportu i sportowego trybu życia

4) aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego

5)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7) działalnośc charytatywna

8)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

10)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

12) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości  

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, 

edukacyjno- szkoleniowych oraz informacyjno prawnych

2) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób 

starszych i niepełnosprawnych

3) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji 

europejskiej

4) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz 

celów społeczenie użytecznych

5) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z 

celami Stowarzyszenia

6) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, 

sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu 

zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego

7) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i 

rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym

8)organizowanie szkoleń, warsztató, konferencji, zjazdów

9) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i 

rekreacji

10) organizowanie zbiórek charytatywnych

11) organizowanie wolontariatu 

-

-

NIE -

Stowarzyszenie 

"BONO PUBLICO"

18.01.2018 r. Pilaszków 65, 99-400 

Łowicz

Sylwester Domińczak stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto 

dn.14.01.2018 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE Uchwała Nr 

2/2019 z dn. 27 

czerwca 2019 r.                      

Stowarzyszenie 

rozwiązane 

zostało w dniu 

04.09.2019 r.

- - OR. 512.1.20186

4 Społeczny Komitet 

Obrony Praw i 

Wolności 

Obywatelskich 

„VERITAS” 

28.07.2017 r. ul.Sochaczewska 82,               

99-400 Łowicz

Zarząd:

1) Daniel Bogusz- 

prezes

2) Wojciech Milczarek- 

wiceprezes

3) Jerzy Wiatr-

wiceprezes

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto 

dn.09.07.2017 r.;  

uzupelniono dn. 

23.07.2017 r. 

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

- OR. 512.3.2017

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto 

dn.07.08.2017 r.;  

uzupelniono dn. 

28.08.2017 r. 

Regulamin 

działalności 

NIE - - OR. 512.4.2017

7 Stowarzyszenie 

"Prozumienie 

Łowickie"

26.01.2018 r. Rynek Kopernika 7,          

99-412 Kiernozia

Grzegorz Andrzej 

Bogucki

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto dn. 

23.03.2018 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE - - - OR. 512.2.2018

5 Stowarzyszenie 

"PRO BASKET 

ŁOWICZ"

04.09.2017 r. ul.Sienkiewicza 20,

 99-400 Łowicz

Grzegorz Kołaczyński



prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w 

zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach 

edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i 

młodzieży, a także wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej

Rzeczpospolita Polska ze szczegónym uwzględnieniem Łowicza i 

województwa łodzkiego  

1) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, 

szczególnie zajęć wokalno-artystycznych, plastycznych, 

muzycznych, teatralnych i filmowych

2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w 

szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i 

prelekcji

3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

4) organizowanie imprez kulturalnych 

5) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami 

Stowarzyszenia 

6) fundowanie stypendiów

7) finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej 

sytacji życiowej

upowszechnianie kultury artystycznej; pomoc, wsparcie i promocja 

dokonań artystycznych wybitnych indywidualności związanych z 

miastem Łowicz w Polsce i za granicą; umacnianie tożsamości 

kulturowej miasta Łowicza; popularyzacja i promocja folkloru i 

muzyki ludowej na skalę międzynarodową; edukacja kulturalna 

społeczeństwa; wymiana umiejętności, doświadczeń, wiedzy, 

dorobku i infromacji z zakresu działalności artystycznej między 

jednostkami kulturalnymi; działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

działalność na rzecz dzieci i młodzieży; działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariatu; inna działalność związana z promocją kultury i 

sztuki 

Obszar Rzeczypospolitej Polski

1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych                                    

2) wykorzystanie przedstrzeni miejskiej dla sztuki                                          

3) prowadzenie działalności wydawniczej i patronackiej, w tym 

współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi                                                           

4) wsparcie i włączanie się w akcje kulturalne instutucji mających 

problemy z uzyskaniem środków finansowych                                                     

5) promocja i pomoc w rozwoju kariery młodych osób 

wykazujących zdolności artystyczne, prowadzenie warszatów i 

wspieranie twórczości amatorskiej                                                           

6) transmitowanie wydarzeń i projektów artystycznych za pomocą 

mediów społecznościowych                                                               

7) inne zorganizowane działania mające na celu realizację celów 

Stowarzyszenia

ul. Powstańców 1863 r. 

12 d, 99-400 Łowicz

Zarząd:

1) Zbigniew Światlak

2) Aneta 

Wojciechowska

3) Małgorzata Wojda

4) Małgorzata Antosik

Komisja rewizyjna:

1) Renata Plichta 

Łazarska

2) Wojciech 

Domińczak

3) Kinga 

Felczyńska

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Roma

OR. 512.1.201905.07.2019 r. ul. Podgórna 30,                

99-400 Łowicz

Dominik Domińczak Przyjęto 

dn.27.06.2019 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

NIE Uchwała Nr 

3/2023 z dn. 6 

lutego 2023 r. -                      

Stowarzyszenie 

rozwiązane 

zostało w dniu 

06.02.2023 r.

Dominik 

Domińczak

-

8 25.05.2018 r. Przyjęto 

dn.16.03.2018 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE - - - OR. 512.3.2018

9 Stowarzyszenie 

Łowicki Salon Sztuki



1. inicjowanie i wspieranie projektów służących Obywatelom 

Polskim i Osobom Polskiego pochodzenia                                                                                    

2. promowanie wartości Narodowych i Konserwatywno 

Liberalnych, przy czym Konserwatyzm w rozumieniu 

przywiązania do tradycyjnych wartości wynikających z dorobku 

cywilizacyjnego Polski i Europy, a Liberalizm w zakresie wolnego 

rynku i prawa własności                                                                                                                          

3. promowanie i inicjanowanie działań w zakresie pomocy 

społecznej, kultury, sportu, oświaty, zdrowia, samorządności, 

obronności, bezpieczeństwa, resocjalizacji, historii, gospodarki 

oraz innych inicjatyw służącym dobru Społecznemu.        

Obszar Rzeczypospolitej Polski

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości.                                                                                          

2. Działanie na rzecz rozwoju Internetu w Polsce.                                                                               

3. Wskazanie możliwości wykorzystania Internetu przez 

poszczególne firmy w celu udoskonalenia technologii, zwiększenia 

wydajności pracy, a także komunikacji w firmie                                                                                        

4. Wskazanie możliwości  wykorzystania Internetu do zwiększenia 

efektywności działań pracowników poprzez umożliwienie 

mierzenia efektów ich pracy w odniesieniu do zysków 

odnotowanych przez firmę                                                                                                             

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem                                                                                         

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych                                                                                                                                    

7. Neutralizowanie różnic między pokoleniami 

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1. Popularyzacja technologii internetowej wsród społeczeństwa                                                                                             

2. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi                                                                    

3. Propagowanie nowych form komunikacji za pośrednictwem 

Amatorskich Sieci Komputerowych                                                         

4. Korzystanie przez Internet z szerokiej gamy e-szkoleń, podczas 

których praocownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje.                                                                                                     

5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków 

finansowych, dotacji, darowizn niezbędnych dla realizacji celów 

stowarzyszenia

Stowarzyszenie 

Zwykłe na rzecz 

rozwoju Internetu 

Internet bez 

tajemnicy – IBT 

20.11.2019 r.11 ul. Dworcowa 3,                              

99-400 Łowicz

Tomasz Barlak stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała z dn. 15 

czerwca 2022 r. -                      

Stowarzyszenie 

rozwiązane 

zostało w dniu 

15.06.2022 r.

Anna Barlak - OR.512.3.2019

Stowarzysznie  w 

dniu 22.10.2020 r. 

zostało wpisane 

do Krajowego 

Rejestru 

Sądowego pod 

numerem KRS 

0000866065

- - OR. 512.2.2019

Przyjęto 

dn.07.11.2019 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE

os. Starzyńskiego 7/10, 

99-400 Łowicz

07.10.2019 r.Stowarzyszenie 

"Polskie 

Stowarzyszenie 

Rodak"

10 Dariusz Paweł Mroczek Komisja rewizyjna:

1) Przewodniczący 

Komisji Tadeusz 

Kamiński

2) Bogusława 

Dałek

3) Danuta Cieślak

Przyjęto 

dn.17.09.2019 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE

1. Udział członków Stowarzyszenia w inicjatywach, które są 

zgodne z celami Stowarzyszenia                                                                                       

2. Współpraca z placówkami i instytucjami, których działalność 

jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.                                                                         

3. Rozwijanie współpracy Współdziałanie z Polakami 

pozostającymi poza granicami Polski.                                                                                        

4. Inicjowanie w Organizowanie balów charytatywnych, zbiórek 

dobroczynnych lub innych działań dla wspierania realizacji celów 

Stowarzyszenia. Działalność charytatywną i dobroczynną. 

Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób w trudnej 

sytuacji życiowej. Organizowanie szkoleń, wartszatów, 

seminariów, konferencji. Działalność wydawniczą. Współpraca na 

rzecz rozwoju społecznego z organizacjami społecznymi, 

chrześcijańskimi, samorządowymi, rządowymi biznesowymi w 

kraju i za granicą. Organizowanie imprez kulturalnych. 

Organizowanie zawodów sportowych. Zakup odzieży, żywności, 

pomocy szkolnych, sprzetu komputerowego i innych przedmiotów 

oraz przekazywanie ich na potrzeby osób i instytucji.                                                                

5. Tworzenie i wspieranie spółdzielni pracy i placówek o 

charakterze zgodnych z celami Stowarzyszenia.                                                                 

6. Stowarzyszenie może tworzyć miejsce pracy.                                                                     

7. W ramach Stowarzyszenia lub tworzonych przez nie Fundacji 

mogą być powoływane placówki zapewniające mieszkanie, 

wspieranie rodzin i osób samotnie wychowujące dzieci.                                                                                                 

8. Stowarzyszenie może prowadzić wszelkie usługi służące 

obywatelom w tym usługi opiekuńcze, żywieniowe, Ochronę Osób 

i Mienia, usługi mieszkaniowe                                             



1. Upowszechnianie postaw skceptacji społecznej, bez względu na 

orientację seksualną oraz tożsamość płciową;                                                                    

2. Konsolidacja ruchu społecznego osób LGBT+;                                

3. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

regulujących związki par jednopłciowych oraz adopcję przez nie 

dzieci;                                                                                                  

4. Działania wspierające prawa obywatelskie i rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego;                                                                                                

5. Zwiększenie dostępu ofiarom przestępstw motywowanym 

nienawiścią oraz dyskryminacją ze względu na orientację 

seksualną i tożsamość płciową do specjalistycznej pomocy oraz 

wsparcia, w tym poprawa ich jakości;                                                                                                                   

6. Rozwijanie i promocja ruchów przyjaznych osobom LGBT+, 

rodzinom oraz otoczenia takich osób;                                                                   

7. Promocja oraz organizacja wolontariatu społecznego;                                                                           

8. Rozwój struktury organizacji i zwiększenie efektywności jej 

działań;                                                                                                                             

9. Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych, 

wspierających cele Instytutu, w Polsce i poza jej granicami.

Obszar Rzeczypospolitej Polski    

1. Współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, 

organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

2. Nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami 

naukowymi, biznesem, instytucjami i organizacjami społecznymi 

w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

3. Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

4. Działanie w zakresie pomocy społecznej osobom chorym, 

niepełnosprawnym.

5. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych poprzez 

festyny, pikniki, wycieczki, spotkanie integracyjne.

6. Promocję i organizację wolontariatu.

7. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację 

celów Stowarzyszenia.

8. Organizowanie spotkań, pogadanek, konsultacji dla rodzin osób 

niepełnosprawnych.

9. Propagowanie wiedzy na temat schorzeń, poprzez uświadamianie 

społeczeństwa lokalnego o dniach poświęconych szerzeniu wiedzy o 

jednostkach chorobowych.

Przyjęto 

dn.06.12.2019 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

Stowarzyszenie 

Łowicki Instytut 

Różnorodności

13.12.2019 r. ul. Piekarska 4/4,           

99-400 Łowicz

Zarząd:                                 

1) Grzegorz Basiński               

2) Natalia Szewczyk                

3) Oskar Kosenda

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała Nr 

7/2019 z dn. 31 

grudnia 2019 r.                      

Stowarzyszenie 

rozwiązane 

zostało w dniu 

07.01.2020 r.

NIE - - OR.512.4.201912



1. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich.

2. Wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

3. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka.

4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej, 

a w szczególności działalność na rzecz; ochrony środowiska i 

ekologii.

5. Działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia 

mieszkańców.

6. Integrowanie środowiska lokalnego.

7. Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych.                                                               

8. Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w 

środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania barier mentalnych 

szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

9. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w kraju.

Obszar Rzeczypospolitej Polski   

- OR.512.1.202013 Stowarzyszenie 

Razem Możemy 

Więcej

25.09.2020 r. os. Tkaczew 1/18,                    

99-400 Łowicz

Paweł Kret stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto dn. 

19.09.2020 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE -

 1. Współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, 

organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

2. Nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami 

naukowymi, biznesem, instytucjami i organizacjami społecznymi 

w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

3. Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

4. Działanie w zakresie pomocy społecznej osobom chorym, 

niepełnosprawnym.

5. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych poprzez 

festyny, pikniki, wycieczki, spotkanie integracyjne                                                                     

6. Promocję i organizację wolontariatu.

7. Gromadzenie środków finansowych i materialnych

na realizację celów Stowarzyszenia.

8. Organizowanie spotkań, pogadanek, konsultacji dla rodzin osób 

niepełnosprawnych.

9. Propagowanie wiedzy na temat schorzeń, poprzez

uświadamianie społeczeństwa lokalnego o dniach

poświęconych szerzeniu wiedzy o jednostkach chorobowych.                                                                                            

10. Propagowanie wśród młodzieży szkolnej idei niesienia 

pomocy osobom niepełnosprawnym - tworzenie atmosfery 

akceptacji w środowisku.

11. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w 

celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

12 Nieodpłatną pomoc w przygotowywaniu dokumentacji zbiórek 

publicznych i innych projektów mających na celu pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

13. Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio 

wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

14. Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi 

środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne na 

rzecz osób niepełnosprawnych.

15. Współpraca z mediami publicznymi tj. prasą, radiem, telewizją 

i portalami internetowymi.                                                     



1. Popularyzacja i rozwój sportu szachowego.

2. Podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych.

3. Organizacja i uczestnictwo w imprezach i zawodach 

szachowych na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym.

4. Integracja środowiska szachowego.

5. Organizowanie czasu wolnego i aktywizacja osób starszych, 

dzieci i młodzieży.    

Obszar Rzeczypospolitej Polski   

16.02.2021 r. Stary Rynek 17,                         

99-400 Łowicz

Zarząd:

1) Paweł Wysocki

2) Michał Wiązowski

3) Robert Chojnowski

4) Mateusz Dzierżawski

Komisja rewizyjna:

1) Łukasz Kosmala

2) Jarosław Mitręga

3) Kradosław 

Dąbrowicz

Przyjęty Uchwałą 

Nr 2/2021 z dn. 

03.02.2021 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE - - - OR.512.1.2021

1. Wspieranie drużyn seniorów i juniorów, biorących udział w 

rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Szachowy, 

Łódzki Związek Szachowy i inne organizacje branżowe.

2. Organizowanie turniejów szachowych, w tym;

a) Mistrzostwa Powiatu Łowickiego w Szachach Klasycznych,                                                                                            

b) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łowickiego w Szachach 

Szybkich,

c) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łowickiego w Szachach 

Błyskawicznych,

d) Łowicka Liga Szachowa.

e) inne.

3. Prowadzenie nauki gry w szachy.

4. Prowadzenie szkoleń umożliwiających rozwój sportowy 

szachistów.

5. Propagowanie szachów.

6. Organizowanie seansów gry jednoczesnej (symultan).

7. Prowadzenie strony internetowej i fanpage Łowickiej Wieży.                                                                                                      

8. Organizację imprez szachowych stacjonarnych i online.

9. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 

instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi oraz 

mediami.

10. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi.                                                                                               

11. Działalność dziennikarską i wydawniczą.

12. Wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionym szachowo.                                                                                                   

13. Organizowanie zgrupowań i obozów treningowych.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

14 Stowarzyszenie 

Łowicka Wieża



1. Szeroko pojęta działalność na rzecz ochrony środowiska w 

ramach istniejących możliwości prawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko na skutek emisji 

substancji lub energii oraz dla których wymagane są pozwolenia 

emisyjne, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia 

wodno-prawne.

2. Edukacja ekologiczna.

3. Kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywateli.

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i udział w życiu 

publicznym.

5. Sprawowanie kontroli społecznej i podejmowanie stosownych 

działań prawnych w przypadkach naruszania lub nieprzestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa przez instytucje, organy 

państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze, i osoby 

fizyczne.

6. Opiniowanie i wnoszenie uwag do projektów o charakterze 

strategicznym istotnych społecznie i z punktu widzenia ochrony 

środowiska.

Obszar Rzeczypospolitej Polski   

1. Inspiruje porozumienia i robocze koalicje różnych środowisk i 

instytucji przy tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej 

oraz polityki w zakresie ochrony środowiska.

2. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych w tym na 

prawach strony.

3. Wyraża opinie i składa uwagi uczestnicząc w konsultacjach 

społecznych przy opracowywaniu projektów dokumentów o 

charakterze strategicznym (planów, programów, strategii), w 

szczególności w ramach postępowania dot. tzw. strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko.

4. Prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową.

5. Organizuje sympozja i prelekcje.

6. Uczestniczy w kształtowaniu opinii publicznej, głównie poprzez 

wywiady i publikacje prasowe.

7. Czynnie uczestniczy w wyborach samorządowych.

8. Wyraża opinie i wnosi uwagi do uchwał podejmowanych na 

szczeblu samorządowym.

9. Prowadzi konsultacje społeczne.                                                    

10. Opracowuje plany i programy dot. ochrony środowiska, 

zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty, których 

wdrożenie jest istotne z punktu widzenia społeczeństwa.

11. Występuję do właściwych organów o stwierdzenie 

nieważności decyzji administracyjnych lub uchwał wydanych z 

naruszeniem prawa.

12. Udziela porad proceduralnych i technicznych, szczególnie w 

zakresie problematyki związanej z ochroną środowiska i procesem 

inwestycyjnym.

13. Wykonuje ekspertyzy i sporządza opinie dot. problematyki 

ochrony środowiska.

15 Stowarzyszenie 

Mazowiecka 

Organizacja 

Ekologiczna

22.02.2021 r. Traby 32,                        

99-423 Bielawy

Sławomi Walczak stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęto Uchwałą 

Nr 2 z dn. 

17.11.2020 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE - - - OR.512.2.2021



1. Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej.

2. Wspieranie dzieci, młodzież i osoby dorosłe uzdolnione 

muzycznie.

3. Przygotowanie szczególnie uzdolnione osoby do dalszego 

rozwoju artystycznego.

4.Popularyzacja muzyki.

5.Wychowanie słuchaczy jako wrażliwych odbiorców sztuki 

muzycznej.

Obszar Rzeczypospolitej Polski  

1.Organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych.

2.Organizowanie i prowadzenie zespołów muzycznych.

3.Organizowanie bezpośredniego kontaktu z różnymi formami 

kultury muzycznej.

4.Propagowanie sztuki muzycznej wśród lokalnej społeczności.

1. Ochrona interesów zawodowych i socjalnych członków 

Stowarzyszenia.

2. Działanie na rzecz promocji Powiatu Łowickiego i miasta 

Łowicza.

3. Działanie na rzecz rozwoju turystyki i rozpowszechniania 

regionu łowickiego.

Powiat Łowicki i miasto Łowicz

1.Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum 

publicznym.

2. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi 

instytucjami i podmiotami.

3. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i 

władz.

4.Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów 

Stowarzyszenia.                                                                                                         

5. Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach.

17 ul. Zduńska 23, 99-400 

Łowicz

Adam KucharskiŁowickie 

Stowarzyszenie 

Transportu

01.06.2022 r.

- - OR.512.3.202116 Stowarzyszenie 

Centrum Muzyczne 

Music-Art

24.09.2021 r. Kaliska 5, 99-400 Łowicz Janusz Jabłoński stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą 

Nr 2/2021 z dn. 

18.09.2021 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE -

OR.512.1.2022- - -stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą 

Nr 2/2022 z dn. 

26.05.2022 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE



Obszar Rzeczypospolitej Polski  

1. prowadzenie działań oświatowych w zakresie przygotowania do 

zawodu w dziedzinie rachunkowości i kadr                                                                                            

2. prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i konsultacyjnych 

w celu doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i kadr oraz 

dziedzin pokrewnych                                                                                   

3. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie

4. prowadzenie działań na rzecz krzewienia poczucia godności 

zawodowej zgodnie z zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki

5. ochrona praw i interesów Członków Stowarzyszenia

6. szerzenie działań zmierzających do upowszechniania nowoczesnych 

metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości i 

kadr

7. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych 

przedsięwzięć służących realizacji statutowych celów Stowarzyszeniach

8. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie publikacji 

zawodowych

9. prowadzenie działań zmierzających do integracji zawodowej 

księgowych i kadrowy

10 aktywizację różnych grup wiekowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem najmłodszych

11. stworzenie programu szkoleń oraz prowadzenie szkoleń dla młodych 

tenisistów

12. działania promocyjne i reklamowe podnoszące wiedzę społeczeństwa 

na temat gry w tenisa

13. udział członków w turniejach, ligach i innych formach 

współzawodnictwa tenisowego

Łowickie 

Stowarzyszenie  

Księgowych i 

Kadrowych

ul. Zachodnia 33, 99-400 

Łowicz

Joanna Mucha stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą 

Nr 2/2022 z dn. 

28.06.2022 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE - - - OR.512.2.20221. działalność oświatowa w zakresie przygotowań do zawodu oraz 

ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania 

zawodu księgowego i innych zawodów zw. Z rachunkowością

2. działalność oświatowa w zakresie przygotowań do zawodu oraz 

ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania 

zawodu kadrowego i innych zawodów zw. Z HR

3. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz 

popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu kadrowego i innych 

zawodów zw. Z HR, obrona praw, godności i interesów członków 

Stowarzyszeniach

4. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz 

popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych 

zawodów zw. Z rachunkowością, obrona praw, godności i interesów 

członków Stowarzyszeniach

5. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz 

tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu

6. zmierzanie do rozwoju teorii i doskonalenie praktyki rachunkowości i 

kadr oraz dziedzin powiązanych

7. działania wspierające poszukiwania pracy przez członków 

Stowarzyszenia oraz zgłaszających pomoc i oferty                                                                               

8. szerzenie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie 

rachunkowości i kadr.

9. promocja tenisa ziemnego i sportu, jako sposobu na zdrowy tryb życia

10. integracja dzieci poprzez aktywność fizyczną

11. Działalność na rzecz integracji osób uprawiających tenis oraz 

nawiązywania kontaktów

12. pomiędzy instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój sportu.

13. upowszechnianie uprawiania sportu przez każdego człowieka z 

poszanowaniem jego swobód obywatelskich oraz zasad demokracji

14. rozwój i upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie sportowej jaką jest 

tenis ziemny

18



a) Kształtowanie postaw prosportowych, prospołecznych, 

prokulturalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

b) Integracja środowiska lokalnego.

c) Działanie na rzecz kultury fizycznej.

d) Organizacja imprez rekreacyjnosportowych.

e) Współpraca z innymi podmiotami w zakresie rekreacji i sportu.

f) Promowanie samorządów i obszarów na terenie, których 

organizowane są imprezy rekreacyjnosportowe, a w szczególności na 

terenie powiatu oraz gminy Łowicz.

Obszar Rzeczypospolitej Polski  

a) Organizowanie treningów, zawodów, turniejów, konkursów, imprez, 

wycieczek na terenie całego kraju z różnych dyscyplin sportu ze 

szczególnym uwzględnieniem kolarstwa i lekkoatletyki.

b) Wspieranie członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców powiatu i 

gminy Łowicz w realizacji sportowych ambicji i celów.

c) Organizacja lub wspieranie organizacji okolicznościowych wydarzeń 

sportowych.

d) Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach 

działania, w szczególności ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

- - OR.512.1.202319 VELO Łowicz 08.02.2023 r. os. Stefana Starzyńskiego 

1/30, 99-400 Łowicz

Zarząd:                                 

1) Przemysław Smółka                       

2) Artur Bladowski                

3) Maciej Modzelewski                 

4) Kamil Rybus                   

5) Piotr Wróbel

stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą 

Nr 2/2023 z dn. 

20.01.2023 r.;  

Regulamin 

działalności 

zawiera wszystkie 

wymienione 

punkty; 

NIE -



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

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.

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.

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).

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

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

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


