
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

(obowiązuje od 20 maja 2016 r.) 

Numer 

kolejny 

w 

ewiden

cji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia 

zwykłego2) 
Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizac

ji 

pożytku 

publiczne

go8) 

Przekształce

nie lub 

rozwiązanie 

stowarzyszen

ia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszen

ia 

zwykłego10) 

Zastosowani

e 

wobec 

stowarzyszen

ia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego3) 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4) 

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

2. 

Stowarzyszenie o 

charakterze strzeleckim 

i kolekcjonerskim 

„Daleki Strzał”  

06.12.2016 r.  1. Cele 

Stowarzyszenia:  

- działanie na rzecz 

strzelectwa, sportu 

strzeleckiego  

i kolekcjonerstwa 

broni 

- popularyzowanie 

wiedzy z dziedziny 

strzelectwa, sportu 

strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa 

broni 

- promocja  

i popieranie 

strzelectwa  

i kolekcjonerstwa 

broni.  

 

2. Stowarzyszenie 

działa na terenie 

Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

Cmolas 420 a, 

36-105 Cmolas  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez Zarząd. 

Skład Zarządu: 

1) Łukasz 

Augustyn – Prezes 

2) Jacek 

Kowalczyk – 

zastępca Prezesa 

3) Krzysztof 

Augustyn – 

członek  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej. 

Regulamin 

przyjęty został 

30.10.2016 r. 

uchwałą z dnia 

30.10.2016 r.   

NIE BRAK BRAK BRAK OR.512.1.2016 



3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

- organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

pokazów  

- współpracę ze 

wszystkimi osobami 

i instytucjami o 

podobnych celach 

działania, w 

szczególności z 

grupami 

rekonstrukcji 

historycznej 

- inne działania 

realizujące cele 

stowarzyszenia.  

 



3. 

Stowarzyszenie 

Historyczne „Perkun” 

w Trześni  

08.11.2018 r.  1. Cel 

Stowarzyszenia: 
pogłębianie  

i upowszechnianie 

wiedzy historycznej. 

 

2. Terenem 

działania 

Stowarzyszenia jest  

obszar 

Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

3. Cele statutowe 

Stowarzyszenie 

realizuje poprzez:  

- dążenie do 

poznania prawdy 

historycznej poprzez 

pobudzanie 

i organizowanie 

badań nad 

przeszłością, 

zwłaszcza 

regionalną. 

- organizowanie 

samodzielnie  

i wespół z innymi 

organizacjami badań  

o charakterze 

eksploracyjno-

poszukiwawczo-

archeologicznym  

- organizację 

spotkań, wycieczek, 

wystaw, pokazów 

i konferencji 

historycznych 

- troszczenie się 

o przestrzeganie 

norm etycznych 

pracy historyka 

- tworzenie  

Trześń 173, 36-

147 Niwiska  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez Zarząd. 

Skład Zarządu:  

1) Krzysztof 

Surowiec – Prezes 

2) Wiesław Piórek 

– zastępca Prezesa 

3) Andrzej Kuca – 

Skarbnik 

4) Szymon Kiwak 

– Sekretarz  

Komisja 

Rewizyjna 

Skład komisji: 

1) Stanisław 

Wilczyński – 

przewodniczący 

2) Władysław 

Wiśniewski – 

członek 

3) Paweł Świder 

– członek  

Statut 

stowarzyszenia 

uchwalony 

został 

23.10.2018 r. 

uchwałą nr 

2/2018.  

NIE BRAK BRAK 
 

BRAK OR.512.1.2018 



i zakładanie zbiorów 

historycznych, 

przechowywanie, 

opracowanie  

i udostępnianie 

innym 

- współpracę  

z organizacjami 

administracji 

państwowej  

i samorządowej 

- współpracę  

z innymi 

pokrewnymi 

stowarzyszeniami  

i organizacjami.  

 



4. 

Stowarzyszenie Sportu, 

Kultury i Rekreacji  

w Cmolasie 

23.09.2019 r. 1. Cele 

Stowarzyszenia: 

- krzewienie kultury 

i sportu  

- popularyzacja 

sportu, kultury i 

rekreacji wśród 

dzieci i młodzieży  

- zagospodarowanie 

czasu wolnego po 

zajęciach lekcyjnych  

- propagowanie 

zdrowego stylu 

życia  

 

2. Terenem 

działania 

Stowarzyszenia jest 

cała Polska. 

 

3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

- organizację zajęć i 

treningów 

różnorodnych 

dyscyplin 

sportowych 

- udział w zawodach 

sportowych 

- organizację 

półkolonii i obozów 

sportowych 

- organizację 

zawodów i 

turniejów 

sportowych 

- udział w 

amatorskich 

zawodach i 

turniejach 

- organizację 

szkoleń, treningów, 

Cmolas 269 

c, 36-105 

Cmolas  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez 

przedstawiciela  

Tomasza Grabca.  

 

Walne Zebranie 

Członków: 

Tomasz Grabiec, 

Agnieszka 

Burek, Marek 

Kret, Maurycy 

Wit, Konrad 

Chochorek.  

Regulamin 

przyjęty został 

14.09.2019 r. 

uchwałą z dnia 

14.09.2019 r.  

NIE BRAK BRAK BRAK OR.512.1.2019 



seminariów, 

konferencji i 

wykładów z zakresu 

upowszechniania 

sportu 

- wspieranie 

inicjatyw 

propagujących 

amatorskie i 

zawodowe 

uprawianie sportu 

- współpracę z 

wszelkimi osobami i 

instytucjami o 

podobnych celach 

działania 

- występowanie z 

wnioskami i 

opiniami do 

właściwych 

organów 

administracji, w 

przypadku istotnych 

kwestii dotyczących 

rozwoju na terenie 

działania 

- wspieranie działań 

zmierzających do 

promocji sportu 

- inne działania 

realizujące cele 

regulaminowe 

Stowarzyszenia. 

5.  

Stowarzyszenie Klub 

Żeglarski „Niluś” 

28.11.2019 r. 1. Klub działa w 

obszarze 

użyteczności 

publicznej, a w 

szczególności w 

obszarach:  

- nauki, edukacji, 

oświaty i 

wychowania 

- krajoznawstwa 

Ul. Obr. Pokoju 

46, 36-100 

Kolbuszowa  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez Zarząd.  

Skład Zarządu:  

Dawid Skrzypek – 

Prezes 

Grzegorz 

Gębarowski – 

Wiceprezes 

Komisja 

Rewizyjna 

Skład Komisji: 

-  Dariusz 

Kaźmierczak 

- Monika 

Przybyło 

- Krzysztof 

Wójcicki  

Regulamin 

przyjęty w dniu 

15.10.2019 r. 

uchwałą nr 

2/2019 

NIE BRAK BRAK BRAK 

 

OR.512.2.2019 



oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

- upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu  

- ekologii i ochrony 

zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

- działań na rzecz 

integracji 

europejskiej oraz 

rozwijania 

kontaktów i 

współpracy między 

społeczeństwami.  

Cele: 

- organizowanie i 

rozwijanie 

żeglarstwa we 

wszystkich jego 

formach 

- popularyzacja 

żeglarstwa i 

turystyki wodnej  

- krzewienie 

żeglarstwa wśród 

młodzieży 

- organizacja 

czynnego 

wypoczynku dla 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

- upowszechnianie 

sportów wodnych 

- upowszechnianie 

wiedzy o ochronie 

naturalnego 

środowiska 

wodnego i czynne 

wspieranie działań 

podejmowanych w 

tym zakresie przez 

Maciej Cichoń – 

Wiceprezes   



instytucje 

państwowe, 

samorządowe i 

organizacje 

społeczne.  

 

2. Terenem 

działania Klubu 

jest Kolbuszowa.  

 

3. Dla osiągnięcia 

celów zapisanych w 

Regulaminie Klub 

podejmuje 

następujące 
czynności: 

- zrzesza osoby 

uprawiające sport 

żeglarski 

- promuje, 

upowszechnia i 

zachęca do 

uprawiania sportów 

wodnych 

- organizuje 

szkolenia żeglarskie 

- organizuje obozy 

żeglarskie i 

sportowe 

- organizuje imprezy 

sportowe i 

turystyczne 

- prowadzi sekcję 

turystyczna i 

regatową 

- czuwa nad 

zachowaniem 

należytego poziomu 

moralnego i 

wychowawczego 

wśród żeglarzy 

- propaguje ekologię 

i ochronę przyrody 



- utrwala tradycje i 

historię żeglarstwa 

regionu. 

6.  

Stowarzyszenie 

FORSAKEN 

05.01.2022 r. 1. Cele 

Stowarzyszenia: 

a) propagowanie i 

rozwój e-sportu 

b) szkolenie e-

sportowe 

c) 

współzawodnictwo 

e-sportowe 

d) wychowanie 

poprzez e-sport 

e) profilaktyka e-

sportowa  

 

2. Teren działania: 

Polska.  

 

3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

a) współdziałanie z 

różnymi 

stowarzyszeniami  

b) organizacjami w 

zakresie promocji e-

sportu 

c) promocji 

zdrowego stylu 

życia wśród 

społeczności e-

sportowej 

d) edukację na 

zleconych przez 

władzę państwowe i 

samorządowe 

warunkach  

Spie 30 B, 36-

121 Wilcza 

Wola  

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

Patryka Puzio.  

Walne Zebranie 

Członków: 

Patryk Puzio, 

Agnieszka 

Zastawny, 

Tomasz Puzio.  

Regulamin 

przyjęty został  

29.12.2021 r. 

uchwałą z dnia 

29.12.2021 r.  

NIE BRAK BRAK BRAK 

 

OR.512.1.2022 



7.  

Stowarzyszenie 

„Ossówka” 

08.04.2022 r.  1. Cele 

Stowarzyszenia: 

1) pomoc społeczna, 

w tym pomoc 

rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 

wyrównywanie 

szans tych rodzin i 

osób 

2) działalność 

charytatywna 

3) podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tradycji narodowej, 

pielęgnowanie 

polskości oraz 

rozwój świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej i 

kulturowej 

4) ochrona i 

promocja zdrowia 

5) działalność 

wspomagająca 

rozwój wspólnot i 

społeczności 

lokalnych  

6) działalność 

wspomagająca 

edukację, oświatę i 

wychowanie  

7) działalność 

wspomagająca 

wypoczynek dzieci i 

młodzieży  

8) działalność 

wspomagająca 

kulturę, sztukę, 

ochronę dóbr 

kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

Stowarzyszenie 

„Ossówka” 

Mazury 225 

36-130 

Raniżów  

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

Marię Zawadę.  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej. 

Regulamin 

został przyjęty 

uchwałą w dniu 

01 kwietnia 

2022 r.  

NIE  BRAK BRAK BRAK 

 

OR.512.2.2022 



9) wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu 

10) wspieranie 

ekologii i ochrony 

zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

11) turystyka i 

krajoznawstwo  

12) porządek i 

bezpieczeństwo 

publiczne 

13) obronność 

państwa i 

działalność Sił 

Zbrojnych 

Rzeczpospolitej 

Polskiej  

14) ratownictwo i 

ochrona ludności 

15) pomoc ofiarom 

katastrof, klęsk 

żywiołowych, 

konfliktów 

zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą 

16) działalność na 

rzecz integracji 

europejskiej oraz 

rozwijania 

kontaktów i 

współpracy między 

społeczeństwami  

17) promocja i 

organizacja 

wolontariatu 

18) działalność na 

rzecz kombatantów i 

osób 

represjonowanych  

19) przeciwdziałanie 



uzależnieniom i 

patologiom 

społecznym 

20) opieka nad 

obiektami 

posiadającymi 

wartość historyczną 

lub naukową 

21) popularyzacja, 

uczestnictwo, 

rozwój i organizacja 

działań w zakresie 

propagowania 

historii i tradycji 

narodowych oraz 

obronności Państwa 

Polskiego wśród 

dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych 

22) prowadzenie 

działalności 

edukacyjnej wśród 

dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych 

23) czynny udział w 

życiu środowisk 

lokalnych 

dotyczących 

propagowania 

wiedzy z zakresu 

historii.   

 

2. Terenem 

działania 

Stowarzyszenia jest 

cała Polska.  

 

3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez 

następujące 

działania: 

1) wydawanie 



materiałów 

informacyjno-

promocyjnych, 

edukacyjno-

szkoleniowych oraz 

informacyjno-

prawnych 

2) organizowanie 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży 

oraz osób 

niepełnosprawnych  

3) wypowiadanie się 

w sprawach 

publicznych, 

związanych z celami 

Stowarzyszenia 

4) współpraca z 

władzami 

samorządowymi, 

państwowymi, 

sektorem 

gospodarczym, 

środkami masowego 

przekazu 

zainteresowanymi 

rozwojem 

społeczeństwa 

obywatelskiego  

5) udzielanie 

wsparcia, w tym 

technicznego, 

finansowego i 

rzeczowego 

inicjatywom i 

organizacjom 

pozarządowym 

6) organizowanie 

szkoleń, warsztatów, 

konferencji, 

zjazdów  

7) organizowanie 

wycieczek, zlotów i 



innych form 

wypoczynku i 

rekreacji  

8) organizowanie 

zbiórek 

charytatywnych  

9) organizowanie 

wolontariatu  

10) propagowanie 

bezpiecznego stylu 

życia, w tym 

zachowań w 

miejscach 

publicznych.  

 

8. 

Stowarzyszenie 

„Filipka” 

03.08.2022 r. 1. Cele działania:  

- działalność 

kulturalna, 

oświatowa, 

edukacyjna, 

religijna, sportowa, 

ekologiczna, 

prorodzinna, 

wychowawcza i 

wspomagająca 

potrzebujących 

- przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

mieszkańców. 

 

2. Stowarzyszenie 

działa na obszarze 

Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

3. Stowarzyszanie 

realizuje swoje cele 

przez: 

- prowadzenie 

działalności 

edukacyjno-

informacyjnej, 

Wilcza Wola 

29,  

36-121 Wilcza 

Wola 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest na zewnątrz 

przez 

Przedstawiciela. 

Jest nim Elżbieta 

Cebula.  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej. 

Regulamin 

przyjęty został 

30.06.2022 r. 

uchwałą z dnia 

30.06.2022 r. 

NIE BRAK BRAK BRAK 

OR.512.8.2022 



uświadamiającej 

społeczeństwu 

problemy ludzkie,  

a w szczególności 

problemy 

społeczności  

i pobudzanie do 

pomocy 

potrzebującym  

- wspieranie 

 i propagowanie 

działalności 

artystycznej 

- propagowanie 

różnych dziedzin 

sztuki, pieśni  

i muzyki. 

9.  

Stowarzyszenie 

BRAVE DOGS Polska  

17.10.2022 r.  1. Cele 

Stowarzyszenia: 

- promocja 

motocyklizmu 

- organizacja imprez 

motocyklowych 

- wspomaganie 

imprez 

charytatywnych 

- popularyzacja 

turystyki 

motocyklowej  

 

2. Stowarzyszenie 

działa na terenie 

Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie 

swoje cele realizuje 

poprzez: 

- spotkania 

cykliczne 

- organizację 

prelekcji, szkoleń 

tematycznych  

Ul. Rzeszowska 

44, 36-110 

Majdan 

Królewski  

Stowarzyszenie 

reprezentowane 

jest przez 

Przedstawiciela 

wybieranego 

przez Członków 

na 3-letnią 

kadencję. Jest nim 

Rafał Czupryn.  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej. 

Regulamin 

przyjęty został 

07.10.2022 r. 

uchwałą z dnia 

07.10.2022 r. 

NIE BRAK BRAK BRAK 

OR.512.9.2022 



- współpracę ze 

szkołami 

- działalność 

promocyjną.  

10. 

Stowarzyszenie o 

charakterze strzeleckim 

i kolekcjonerskim 

FORTECA Cmolas 

Dąbrówka  

30.12.2022 r.  1. Cele 

Stowarzyszenia: 

- działanie na rzecz 

strzelectwa, sportu 

strzeleckiego, 

kolekcjonerstwa 

broni oraz 

działalność 

bezpośrednio 

związana z 

obronnością oraz 

bezpieczeństwem 

państwa 

- popularyzowanie 

wiedzy z dziedziny 

strzelectwa, sportu 

strzeleckiego, 

kolekcjonerstwa 

broni, obronności 

oraz 

bezpieczeństwem 

państwa  

- promocja i 

popieranie 

strzelectwa, 

kolekcjonerstwa 

broni, obronności 

oraz bezpieczeństwa 

państwa.  

 

2. Terenem 

działania 

Stowarzyszenia jest 

obszar 

Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

Cmolas 448 A, 

36-105 Cmolas  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez prezesa 

wybieranego 

przez zebranie 

członków na 5-

letnią kadencję. 

Prezesem 

Stowarzyszenia 

Anatol Faryniarz.  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej.  

Regulamin 

przyjęty został 

27.12.2022 r. 

uchwałą z dnia 

27.12.2022 r.  

NIE BRAK BRAK BRAK 

 
OR.512.10.2022 



3. Cele statutowe 

Stowarzyszenie 

realizuje poprzez: 

- organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

pokazów 

- współpracę ze 

wszystkimi osobami 

i instytucjami o 

podobnych celach 

działania 

- występowanie z 

wnioskami i 

opiniami do 

właściwych 

organów 

administracji  

- inne działania 

realizujące cele 

statutowe.  

11. 

Stowarzyszenie Klub 

Jeździecki Stajnia  

na Porębach  

03.08.2023 r.  1. Cele 

Stowarzyszenia:  

- popularyzacja 

jazdy konnej 

- organizacja nauki 

w klubie i poza 

siedzibą 

- pielęgnowanie 

tradycji jeździeckich 

- przygotowanie 

koni i członków do 

udziału w zawodach  

- udział w zawodach 

jeździeckich. 

 

2. Terenem 

działania 

Stowarzyszenia są 

Poręby Kupieńskie 

29, 36-100 

Kolbuszowa, woj. 

podkarpackie.  

 

Poręby 

Kupieńskie 29, 

36-100 

Kolbuszowa  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez 

Przedstawiciela – 

Sylwię Sypień.  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej.  

Regulamin 

przyjęty został 

23.02.2023 r. 

uchwałą z dnia 

23.02.2023 r.   

NIE BRAK BRAK BRAK 

OR.512.1.2023 



3. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

- propagowanie 

rozwoju rekreacji i 

sportu (media) 

- organizacja 

wydarzeń, szkoleń 

jeździeckich  

- udział w 

zawodach, 

szkoleniach, 

seminariach  

- udostępnianie i 

rozwój 

infrastruktury klubu 

- edukacja członków 

klubu, 

przekazywanie 

tradycji 

jeździeckich.  

 

________________________________ 

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. 

 


