
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Inicjatywa 2010 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
Kolbuszowa Górna 33 
Teren działalności: 
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
Stowarzyszenie zwykłe 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  i aktywności społecznej obywateli, 
2. Promowanie i wspieranie działań i inicjatywy organizacji pozarządowych, 
3. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka, 
4. Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, 
5. Promocja kultury i sztuki, 
6. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, 
7. Przeciwdziałanie korupcji, 
8. Wspieranie i podejmowanie działań ekologicznych, 
9. Aktywna walka z bezrobociem, 
10. Działanie w celu wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych społeczności 

wiejskich, 
11. Wspieranie i współtworzenie inicjatyw środowiskowych w zakresie programów 

wychowania dzieci i młodzieży, 
12. Doradztwo prawne,  
13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
14. Ochrona i promocja zdrowia, 
15. Podtrzymywanie tradycji narodowych, 
16. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, 
17. Działalność charytatywna, 
18. Monitorowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji 

publicznych. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie wykładów, odczytów, sesji, seminariów, spotkań panelowych, debat, 
zgromadzeń innych, 

2. Kierowanie do władz, instytucji i organizacji wniosków, petycji, projektów, rozwiązań 
prawnych, gospodarczych, kulturowych związanych z celami działania 
Stowarzyszenia, oraz w razie potrzeby zbierania podpisów na ich rzecz, 

3. Organizowanie w różnych formach w ramach dozwolonego przez prawo akcji 
protestacyjnych, 

4. Wydawanie oświadczeń prasowych, 
5. Wydawanie informatora, 
6. Przeprowadzenie ankiet, działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą, 



7. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów, 
8. Prace wolontariuszy, 
9. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i wykluczeniem, 
10. Współpracę z jednostkami administracji państwowej instytucjami samorządowymi, 

związkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za 
granicą, w celu realizacji zadań statutowych. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Michał Karkut, Dorian Pik, Aldona Skrzypek. 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 
w razie potrzeby Skarbnika. Sekretarz pełni funkcję Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia. 
Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, tylko wtedy, gdy Zarząd podejmie o 
rozpoczęciu ich zbierania. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje 
przekazany przez Zarząd na dowolnie wybrany cel publiczny. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

 


