
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Urzędy i Urzędników w Widełce  
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina 
KOLBUSZOWA, miejsc. WIDEŁKA, ul.---, numer ---, lokal 673, kod poczt. 36-145, poczta 
Widełka 673 
Teren działalności: 
---- 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
Rzeszów dn. 30.08.2005, 
Rz. XII Ns-Rej. KRS 6737\05\918 
KRS 240459 
Cele stowarzyszenia: 
Upowszechnianie idei integracji europejskiej i współpraca między społeczeństwami, 
przyczynami się do rozwoju świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej a także 
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania. 

1. Pomoc osobom poszkodowanym przez system administracji państwowej (w zakresie 
prawa administracji, cywilnego, rodzinnego, pracy), 

2. Integracja środowiskowa poszkodowanych przez różne instytucje – wokół wspólnych 
zadań, 

3. Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i perspektywicznych korzyści 
związanych z ich świadomością prawną, 

4. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 
działalnością stowarzyszenia, 

5. Kształtowanie oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi stowarzyszeniami, 
6. Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Zrzeszenie w swoich szeregach fachowców i naukowców, zainteresowanych 

problemami osób pokrzywdzonych, 
2. Reprezentowanie i ochronę interesów członków Stowarzyszenia, 
3. Prowadzenie poradnictwa, punktu informacyjnego, 
4. Współpracę z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami, 
5. Organizowanie odczytów, prelekcji i imprez propagujących wiedzę o prawach 

przysługujących obywatelom, 
6. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli, 
7. Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu 

wykładów, seminariów, spotkań, konferencji i szkoleń, 
8. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie polskiego 

prawodawstwa dotyczącego pośrednio i bezpośrednio problemów prawnych, 
9. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, marketingowej i reklamowej, 
10. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych i opracowywania na ich podstawie 

ekspertyz i raportów, 
11. Kontakty z mass mediami dla potrzeb edukacyjnych oraz prezentacji stanowisk, 



12. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, 
instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych 
stowarzyszenia, 

13. Przygotowanie i realizacja projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym, 

14. Popularyzacja nowych możliwości ochrony prawnych obywateli jakie daje nam Unia 
Europejska, 

15. Organizowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 
16. Opracowywanie i wydanie materiałów informacyjnych, 
17. Uczestniczenie jako strona w rozumieniu Kodeksu postępowania administracji w 

postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy państwowe i 
samorządowe, 

18. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędu oraz sądów w 
sprawach związanych z celami działania Stowarzyszenia, 

19. Podejmowanie się innych działań realizujących cele statutowe. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Brak stosownej dokumentacji 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Brak stosownej dokumentacji 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

 


