
Wykaz organizacji pozarządowych został przygotowany w oparciu o posiadane dane przekazane  
do Starosty Włocławskiego przez organizacje 

 
Zachęcamy do sprawdzenia informacji zawartych w wykazie, a także uzupełniania danych i przekazywania ich do Starostwa 

Powiatowego we Włocławku. Dzięki takiej współpracy nasz wykaz będzie zawsze aktualny. 
 
 

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Włocławskiego 
 

Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
Kujawskie Centrum Inicjatyw 
Społecznych 

0000298374 ul. Głowackiego 9 87-
880 Brześć Kujawski 

- kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych w oparciu o wartości 
szeroko pojmowanego europejskiego kręgu kulturowego - wspieranie i 
animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych - pomoc 
środowiskom wiejskim w procesie transformacji - kreowanie postaw liderskich - 
integrowanie społeczeństwa obywatelskiego - rozwijanie i organizacja 
powszechnej kultury fizycznej, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku w 
środowisku lokalnym - kształtowanie postaw proekologicznych - prowadzenie 
działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych - 
przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy - pomoc logistyczna 
innym organizacjom i stowarzyszeniom w organizowaniu szkoleń, akcji 
promocyjnych i kampanii - upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród 
obywateli, ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami 
międzynarodowymi - inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z 
organizacjami pozarządowymi 

Stowarzyszenie Budowy Pomnika 
Władysława Łokietka w Brześciu 
Kujawskim 

0000309130 Plac Władysława 
Łokietka 1 87-880 
Brześć Kujawski 

- wybudowanie Pomnika Króla Polski Władysława Łokietka w Brześciu 
Kujawskim 

Stowarzyszenie Oświatowe na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży "Równe 
Szanse" 

0000308590 Redecz Krukowy 16 
87-880 Brześć 
Kujawski 

- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do stwarzania 
możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju 
lokalnej edukacji - inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w 
sferze oświaty, sportu, kultury, turystyki i ochrony środowiska - inicjowanie, 
organizowanie i wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
rozwoju psycho-ruchowego, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 0000011490 ul. Hanki Sawickiej 21 - ochrona i promowanie praw niepełnosprawnych i rodzin patologicznych - 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin 
Patologicznych w Brześciu 
Kujawskim 

87-880 Brześć 
Kujawski 

inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego, współdziałaniu z innymi organizacjami i instytucjami, 
w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu pełnoletniości przez 
dziecko - kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, a także w tym samym 
stopniu całych rodzin i grup społecznych - pomoc w wyrównywaniu braków w ich 
sferze psychologiczno-fizycznej, warunków życia oraz tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju - niesienie pomocy rodzinom, wsparciu materialnym, 
psychologicznym, pedagogicznym, świadczenie usług opiekuńczych, w tym 
otoczenie opieką dzieci przebywających znaczną część czasu poza domem - 
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, a także ich rodzin w najrozmaitszych 
kierunkach, między innymi poznawczo-oświatowych, artystycznych, technicznych 
i innych - działanie na rzecz rozbudzania postaw prospołecznych, aktywizacji - 
przygotowanie jednostki do funkcjonowania w zespole, pełnienia ról społecznych 
i ponoszenia odpowiedzialności życiowej - integrowanie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie 
odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw 

Stowarzyszenie "Brześć Kujawski 
2000" 

bd ul. Kolejowa 10 87- 
800 Brześć Kujawski 

- działanie na rzecz doprowadzenia Miasta i Gminy Brześć Kujawski do 
standardów europejskich w dziedzinie gospodarki, kultury oraz pozostałych 
istotnych sfer życia - zmiana wizerunku Miasta i Gminy Brześć Kujawski - wpływ 
na rozwój świadomości obywatelskiej mieszkańców - odbudowa znaczenia 
historycznego - kształtowanie lokalnego patriotyzmu -poprawa warunków 
socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych - upowszechnienie aktywnego 
wypoczynku i rekreacji - propagowanie działań ekologicznych 

Brzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych "Nowe Milenium" 

0000036114 ul. Kolejowa 38 87-880 
Brześć Kujawski 

- zabieganie o dobro miasta Brześć Kujawski i jego mieszkańców - 
popularyzowanie osiągnięć gospodarczych brzeskich przedsiębiorców i 
nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami z innych regionów kraju - 
propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta Brześć Kujawski 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niedosłyszącym 

bd ul. Ogrodowa 1 87-880 
Brześć Kujawski 

- społeczne działanie na rzecz osób niedosłyszących - pomoc w utworzeniu 
szkoły podstawowej dla dzieci niedosłyszących - propagowanie i 
popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji dzieci 
niedosłyszących - popieranie i inicjowanie pracy w zakresie oświaty i wychowania 
rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci niedosłyszących - budzenie i 
pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz 
dzieci niedosłyszących 

Stowarzyszenie Producentów i 
Dystrybutorów Maszyn Rolniczych 

0000288158 ul. Kolejowa 54 87-880 
Brześć Kujawski 

- integracja członków Stowarzyszenia - ochrona interesów członków 
Stowarzyszenia - reprezentowanie interesów producentów i dystrybutorów 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
z/s w Brześciu Kujawskim maszyn i urządzeń dla rolnictwa, w tym głównie członków Stowarzyszenia wobec 

organów władzy i administracji państwowej oraz władz samorządu lokalnego - 
prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków 
Stowarzyszenia - działanie na rzecz pełnego i konsekwentnego wdrażania 
nowoczesnych technologii produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa - stworzenie 
członkom Stowarzyszenia możliwości dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o 
światowych trendach w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa oraz 
ich dystrybucji - lobbing branżowy wobec organów władzy i administracji 
państwowej i samorządowej, innych instytucji i organizacji oraz wobec osób 
trzecich 

Brzeskie Stowarzyszenie 
Producentów Rolnych Gminy Brześć 
Kujawski 

0000086814 Kąkowa Wola 87-880 
Brześć Kujawski 

- propagowanie rolnej działalności gospodarczej i przetwórstwa rolno-
spożywczego - współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia - 
współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 
doświadczeń w dziedzinie ekonomiki, produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-
spożywczego, prawa, działalności gospodarczej i organizacji promocji produktów 
rolnych - doradztwo i pomoc prawna i ekonomiczna producentom rolnym oraz 
szkolenia - inne działania sprzyjające rozwojowi i realizacji statutowych celów 
organizacji - prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską 

Klub Hodowców Gołębi Ras 
Niemieckich 

0000156634 Stary Brześć 14G/12 
87-880 Brześć 
Kujawski 

- zrzeszenie hodowców i miłośników gołębi ras niemieckich - podnoszenie i 
doskonalenie poziomu hodowli gołębi i drobiu, a w szczególności ras niemieckich 
na terenie działania - otwarcie na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, 
związkami, stowarzyszeniami, klubami hodowców gołębi w kraju i za granicą - 
kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia 
społecznego wśród wszystkich członków 

Towarzystwo Kulturalne w Brześciu 
Kujawskim 

0000138190 ul. Gabriela 
Narutowicza 15 87-880 
Brześć Kujawski 

- popularyzacja kultury i sztuki 

Stowarzyszenie "Nobilesik" 0000219862 Skrzynki - Leśnictwo 
Goreń 0/179 A 87-821 
Baruchowo 

- reprezentowanie członków Stowarzyszenia, właścicieli domków letniskowych 
położonych w Skrzynkach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nie istniejącego 
już przedsiębiorstwa państwowego "Nobiles" Włocławek - Kujawska Fabryka 
Farb i Lakierów, w stosunkach cywilnoprawnych wynikających z tytułu własności 
domku letniskowego, o ile dotyczą one wszystkich właścicieli domków i nie 
dotyczą uprawnień właścicielskich w zakresie zbycia, obciążenia, najmu domku, 
a także we wszelkich postępowaniach przed organami administracyjnymi lub 
sądowymi, czy też kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi, o ile 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
postępowania te lub kontakty wynikają z tytułu własności domku letniskowego i 
dotyczą wszystkich właścicieli domków letniskowych - wykonywanie w imieniu 
w/w osób wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z 
tytułem własności domku letniskowego w w/w zakresie - zapewnienie 
funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego jako całości 

Stowarzyszenie Właścicieli Lokali 
Letniskowych "Pawilon Leśny" w 
Skrzynkach 

0000308915 Skrzynki 87-821 
Baruchowo 

- reprezentowanie członków Stowarzyszenia w stosunkach cywilnoprawnych 
wynikających z tytułu własności lokalu lub domku letniskowego, o ile dotyczą one 
wszystkich właścicieli lokali i domków i nie dotyczą uprawnień właścicielskich w 
zakresie zbycia, obciążenia, najmu lokalu lub domku letniskowego - 
wykonywanie w imieniu w/w osób oraz we wskazanym zakresie, wszelkich 
koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z tytułem własności 
domku letniskowego - zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego 
jako całości 

Stowarzyszenie Właścicieli Domków 
Letniskowych "Leśne Echo" 

0000288137 Skrzynki 87-821 
Baruchowo 

- reprezentowanie członków Stowarzyszenia w stosunkach cywilnoprawnych 
wynikających z tytułu własności lokalu lub domku letniskowego, o ile dotyczą one 
wszystkich właścicieli lokali i domków i nie dotyczą uprawnień właścicielskich w 
zakresie zbycia, obciążenia, najmu lokalu lub domku letniskowego - 
wykonywanie w imieniu w/w osób oraz we wskazanym zakresie, wszelkich 
koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z tytułem własności 
domku letniskowego - zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego 
jako całości 

Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych oraz Rodzin 
Patologicznych w Boniewie 

0000016177 87-851 Boniewo tel. 
kont. (054) 284-00-20 

- ochrona i promowanie praw osób niepełnosprawnych i rodzin patologicznych - 
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, 
w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu pełnoletniości przez 
dziecko, prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
adaptacyjno-rehabilitacyjnych - integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku 
do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Boniewo 

0000198480 ul. Szkolna 28 87-851 
Boniewo 

- wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Boniewo i jej 
mieszkańców - wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
integracji europejskiej 

Wspólnota Samorządowa 0000164858 Księża Kępka 2 87-
830 Czerniewice 

- działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej na poziomie gospodarczym, 
społecznym, kulturowym (rolnictwo, ochrona środowiska, rozwój sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, edukacja, infrastruktura) - propagowanie idei 
samorządności, równości i sprawiedliwości społecznej wśród społeczności 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
lokalnej oraz budowa nowoczesnego społeczeństwa w myśl zasad demokracji i 
tolerancji - udział w tworzeniu nowoczesnych i sprawnie działających 
samorządów lokalnych - inspirowanie oraz tworzenie warunków do świadomego 
rozwoju intelektualnego, aktywnego i twórczego życia w społeczności lokalnej 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Edukacji 

0000123474 ul. Świętego Antoniego 
14 87-830 Czerniewice 

- prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych - wspieranie rozwoju 
lokalnej edukacji - udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom 
oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się 
upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej - wyposażenie placówek 
oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nie 
działalności - ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów i podnoszących 
kwalifikacje nauczycieli - wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich 
realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze - wspieranie szkół w 
poszerzaniu oferty edukacyjnej - wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia 
dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci 
i młodzieży 

Towarzystwo Kultury, Edukacji i 
Promocji Gminy Choceń 

0000100882 ul. Sikorskiego 12 87-
850 Choceń tel. (054) 
284-67-14 

- działalność oświatowa i kulturalna - upowszechnianie czytelnictwa - promocja 
gminy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki 

0000280962 ul. Sikorskiego 12 87-
850 Choceń 

- działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - promocja obszarów wiejskich - 
stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - 
wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i 
modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe 
oraz struktury Unii Europejskiej - działalność edukacyjna i informacyjna w 
zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji 
i modernizacji rolnictwa - mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego 
udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich - upowszechnianie i wymiana 
informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszarów wiejskich - 
rozwijanie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości - 
działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę 
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na 
poziomie regionalnym oraz krajowym - podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej - wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnej - wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 
działalność propagująca sport, rekreację, aktywny tryb życia - wspieranie 
inicjatyw chroniących środowisko naturalne - wspieranie działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
społeczeństwami - prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia - działanie na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych 

Kujawsko-Pomorskie 
Stowarzyszenie Menadżerów 
Oświaty 

0000285606 ul. Ludwika 
Waryńskiego 20 87-
860 Chodecz 

- tworzenie lokalnych więzi integracyjnych mieszkańców poszczególnych 
miejscowości - wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia, 
nauczycieli i innych osób zainteresowanych własną edukacją - wspomaganie 
rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym - prowadzenie działalności edukacyjnej, 
informacyjnej i szkoleniowej, mającej na celu poprawę spójności społecznej, 
ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz 
krajowym - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wspieranie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - prowadzenie działalności propagującej sport, 
rekreację, aktywny tryb życia - wspieranie inicjatyw chroniących środowisko 
naturalne - wcielanie w życie idei "małych ojczyzn" - prowadzenie pracy 
wychowawczej ukierunkowanej na rozbudzanie wrażliwości patriotycznej, 
estetycznej oraz potrzeb kulturowych - zwracanie uwagi na obszary patologii 
społecznej (w tym bezrobocia i biedy) oraz na sposoby minimalizacji tych zjawisk 
- współpraca ze stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami i organizacjami 
realizującymi podobne cele - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, małomiasteczkowych oraz 
patologicznych - poszukiwanie dróg do możliwie szerokiego korzystania 
członków społeczności lokalnych z oświaty, dóbr kultury i kultury fizycznej - 
pozyskiwanie środków na inwestycje oświatowe - zakładanie, wspieranie i 
prowadzenie placówek funkcjonujących w systemie oświaty - wydawanie 
publikacji oświatowych 

Bractwo Miłośników Ziemi 
Chodeckiej 

0000339618 ul. Ludwika 
Waryńskiego 17 87-
860 Chodecz 

- integracja społeczeństwa - rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego - 
wspieranie inicjatyw obywatelskich i samorządowych - umacnianie tolerancji - 
rozwój współpracy różnych środowisk lokalnych w ramach integracji europejskiej 
- krzewienie tradycji regionalnych - kultywowanie historii i edukacji młodych ludzi 
w tym kierunku - działanie na rzecz ratowania zabytków Ziemi Chodeckiej - 
wspieranie innych działań na rzecz krzewienia tradycji i kultywowania historii 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i 
Sportu w Izbicy Kujawskiej "Bądźmy 
Aktywni" 

0000341882 ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 32 87-
865 Izbica Kujawska 

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i 
kulturalnego gminy Izbica Kujawska poprzez realizację działań w obszarach: 
kultura i sztuka, sport, turystyka, rekreacja, hobby 

Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka 0000323424 ul. Tymieniecka 12 87-
865 Izbica Kujawska 

- tworzenie więzi lokalnych integrujących mieszkańców poszczególnych 
społeczności - wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia - 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
wspomaganie rozwoju oświaty, edukacji i wychowania na szczeblu lokalnym - 
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej, mającej na 
celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią 
Europejską na poziomie lokalnym - podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - prowadzenie 
działalności propagującej sport, rekreację, aktywny i zdrowy tryb życia - 
wspieranie inicjatyw chroniących naturalne środowisko - propagowanie idei 
"małych ojczyzn" - zwracanie uwagi na obszary patologii społecznej (w tym 
bezrobocia i biedy) oraz na sposoby minimalizacji tych zjawisk - współpraca ze 
stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami i organizacjami realizującymi podobne 
cele - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk wiejskich, małomiasteczkowych oraz patologicznych - 
pozyskiwanie środków na wspieranie kultury i oświaty na poziomie lokalnym - 
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej - 
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych oraz Rodzin 
Patologicznych - "Życzliwe Serce" 

0000283969 ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 2 87-865 
Izbica Kujawska 

- niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, z upośledzeniami 
umysłowymi i fizycznymi wrodzonymi i nabytymi oraz dzieciom z rodzin 
patologicznych - integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci z 
rodzin patologicznych w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie 
odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw - inicjowanie i 
rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka 
niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami - 
organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, 
kulturowym, rozrywkowym i wycieczek dla osób niepełnosprawnych i rodzin 
patologicznych o charakterze krajoznawczym i poznawczym - pomoc w 
pośredniczeniu w kontaktach z placówkami służby zdrowia i władzami 
samorządowymi i rządowymi - współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Gminną 
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi instytucjami, w 
celu uzyskania pomocy i środków wspierających działalność Stowarzyszenia - 
organizacja i prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
bazy adaptacyjno-rehabilitacyjnej i stałego miejsca spotkań osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych - promowanie praw osób 
niepełnosprawnych, prowadzenie akcji propagandowych o charakterze 
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wychowawczym na terenie szkół w rejonie działania Stowarzyszenia - 
podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą się celowe 
do realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Środowisk, Twórców 
i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej 

0000085811 ul. Gabriela 
Narutowicza 63 87-865 
Izbica Kujawska 

- dbałość o rozwój kultury regionu - kultywowanie tradycji historycznych Kujaw i 
Ziemi Dobrzyńskiej - reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami 
państwowymi i samorządowymi - ochrona praw przynależnych z mocy ustaw 
placówkom, twórcom i animatorom kultury, działającym w regionie Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej - popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej regionu 
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - upowszechnianie wiedzy o regionie - kształtowanie 
opinii i ocen o kulturze regionu - inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć 
kulturalnych ośrodków, placówek, osób fizycznych i prawnych w regionie 
(impresariat artystyczny) - pozyskiwanie środków finansowych na realizację 
zadań statutowych Stowarzyszenia - pomoc finansowa ośrodkom, twórcom i 
animatorom kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w realizacji przedsięwzięć 
artystycznych - wspieranie finansowe wartościowych imprez kulturalnych w 
regionie - organizowanie i współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym oraz udzielanie pomocy placówkom i 
instytucjom kultury w realizacji podobnych przedsięwzięć - wspieranie finansowe 
wartościowych inicjatyw kulturalnych w regionie 

Ośrodek Ekologiczno-Rekreacyjny 
Lubiechowo 

bd ul. Kazimierza 
Wielkiego 9 87-820 
Kowal 

- propagowanie ochrony środowiska - rozwijanie kultury i kultury fizycznej - 
szerzenie wiedzy ekologicznej - poznawanie Parku Krajobrazowego 
Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego i problemów związanych z jego 
funkcjonowaniem 

Ośrodek Wypoczynkowy Karolinka 0000163925 Warząchewka 87-820 
Kowal 

- propagowanie ochrony środowiska - rozwijanie kultury i kultury fizycznej - 
szerzenie wiedzy ekologicznej - poznawanie Parku Krajobrazowego 
Gostynińsko-Włocławskiego i problemów związanych z jego funkcjonowaniem 

Komitet Budowy Pomnika Króla 
Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

0000316972 ul. Zamkowa 4 87-820 
Kowal 

- podejmowanie działań zmierzających do zbudowania pomnika króla Kazimierza 
Wielkiego w Kowalu 

Stowarzyszenie Miast Króla 
Kazimierza Wielkiego 

0000314593 ul. Zamkowa 4 87-820 
Kowal 

- upowszechnianie idei umocnienia państwa polskiego oraz dorobku ostatniego z 
Piastów, króla Kazimierza III Wielkiego - uczczenie przypadającego w 2010 r. 
jubileuszu 700-lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza III Wielkiego - 
nawiązanie do idei "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" w kontekście 
zmian zachodzących w Polsce i Europie w końcu XX i na początku XXI wieku - 
wspieranie działań zmierzających do popularyzacji dorobku polskich rodzin 
królewskich okresu średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem czasów 
panowania króla Kazimierza III Wielkiego - koordynacja działania jednostek 
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samorządu terytorialnego zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia 
wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych oraz gospodarczych grodów 
zawdzięczających swoje powstanie lub odbudowę królowi Kazimierzowi III 
Wielkiemu - podejmowanie działań zmierzających do trwałego udokumentowania 
spuścizny dziejowej powstałej w czasach panowania króla Kazimierza III 
Wielkiego - udostępnienie możliwości wymiany informacji między jednostkami 
samorządu terytorialnego, które powstały w czasach panowania króla Kazimierza 
III Wielkiego - konsolidacja instytucji, organizacji i innych podmiotów, które mają 
za swojego patrona króla Kazimierza III Wielkiego - popularyzowanie wiedzy o 
czasach panowania Piastów - opracowanie i udostępnianie dla jednostek 
samorządu terytorialnego oraz podmiotów mających za swojego patrona króla 
Kazimierza Wielkiego strony internetowej - wydanie albumowej publikacji 
poświęconej czasom króla Kazimierza Wielkiego, prezentującej jego spuściznę 
oraz czasy współczesne jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu - podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 
dotyczących upamiętnienia i popularyzacji osoby króla Kazimierza III Wielkiego z 
partnerami krajowymi oraz zagranicznymi - prowadzenie działalności pożytku 
publicznego objętej celami statutowymi, w tym również zlecanych przez organy 
administracji publicznej 

Polskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Małego Biznesu 
Oddział Wojewódzki Kujawsko-
Pomorski z/s w Kowalu 

bd ul. Grodzka 26 87-820 
Kowal 

- społeczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzących na 
własny rachunek działalność gospodarczą 

Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
"Kujawiak" Kowal 

0000257625 ul. Dobiegniewska 16 
87-820 Kowal 

- rozwój i upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu, turystyki, stałe 
podnoszenie ich poziomu, jak również stwarzanie dogodnych warunków w tym 
zakresie 

Stowarzyszenie "Z Drugiej Strony" 0000292016 Kaczawka 29 87-840 
Lubień Kujawski 

- podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do wspierania integracji, 
aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej oraz działań na rzecz rozwoju 
demokracji - działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego 
państwa prawa, przejrzystości życia publicznego, w tym informowanie 
społeczeństwa i władzy samorządowej o zasadach dobrego urzędowania 
opartego na przejrzystych działaniach i akceptacji mieszkańców - monitorowanie 
działań władzy lokalnej poprzez akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące 
przestrzegania prawa i wydawania pieniędzy publicznych - wzmocnienie roli i 
skuteczności działań obywatelskich w życiu publicznym - wpieranie inicjatyw i 
działań zapewniających dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru 
sprawiedliwości, w tym tworzenie punktów doradztwa dla obywateli 
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napotykających trudności w załatwieniu spraw w urzędach - wskazywanie i 
piętnowanie niesprawiedliwości, dyskryminacji, korupcji, nepotyzmu, 
kumoterstwa i innych patologii w życiu publicznym i społecznym - promowanie 
idei inicjatyw społecznych, w tym także proeuropejskich, na rzecz podnoszenia 
standardów życia mieszkańców gminy - działalność na rzecz wyrównywania 
szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów 
zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo - działania zmierzające do 
wykorzystania naturalnych zasobów gminy (jezioro, lotnisko, dogodna 
komunikacja - trasa nr 1, warunki do rozwoju rekreacji i turystyki - park 
etnograficzny w Kłóbce, itp.) - rewitalizacja i promocja miasta Lubień Kujawski 

Klub Abstynenta "Nadzieja" 0000098110 ul. Kościuszki 4 87-890 
Lubraniec 

- doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu - uczenie kultury życia bez 
alkoholu - niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i 
odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie 
pracy, środowisku - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów 
życiowych - samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-
etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty uzależnienia od alkoholu - 
udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia 
odwykowego - propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta i gminy Lubraniec, 
szczególnie wśród młodzieży - obrona interesów członków Klubu 

Stowarzyszenie Samorządowe 
Forum Miasta i Gminy Lubraniec 

bd ul. Pocztowa 23 87-
890 Lubraniec 

- działanie na rzecz doprowadzenia Miasta i Gminy Lubraniec do standardów 
europejskich w dziedzinie gospodarki, kultury, zdrowia oraz pozostałych istotnych 
sferach życia - kształtowanie lokalnego patriotyzmu - poprawa warunków 
socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych mieszkańców - zmiana wizerunku 
Miasta i Gminy Lubraniec - wpływ na rozwój świadomości obywatelskiej 
mieszkańców - odbudowa znaczenia historycznego - propagowanie działań 
ekologicznych - upowszechnianie aktywnego wypoczynku i rekreacji - 
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury na wsi - podejmowanie 
działań na rzecz poprawy wyposażenia w urządzenia techniczne służby zdrowia i 
szkolnictwa podstawowego 

Stowarzyszenie Lubraniecka 
Inicjatywa Ludzi Aktywnych 

0000282647 Plac Doktora Mariana 
Szulca 1 87-890 
Lubraniec 

- wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy - wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji europejskiej - prowadzenie 
działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - współpraca z władzami 
samorządowymi i państwowymi - udzielanie wsparcia inicjatywom obywatelskim 
stymulującą procesy rozwojowe - podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 
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Włocławskie Towarzystwo 
Jeździeckie 

0000091596 Dębice 87-853 
Kruszyn 

- rozwój i popularyzacja jazdy konnej, turystyki konnej i powożenia 

Stowarzyszenie "Nowa Gmina 
Włocławek" 

0000339245 Kruszyn 9 A 87-853 
Kruszyn 

- pogłębianie oraz inicjowanie procesów demokratyzacji lokalnego życia 
społecznego 

Aeroklub Włocławski im. Stanisława 
Skarżyńskiego 

0000037666 Lotnisko Kruszyn 87-
853 Kruszyn tel. (054) 
235 54 43 

Aeroklub Włocławski realizuje cele określone w Statucie Aeroklubu Polskiego: - 
propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów 
lotniczych - koordynacja i wspieranie działalności statutowej swoich członków - 
reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz instytucji krajowych i 
międzynarodowych - reprezentowanie sportów lotniczych na arenie 
międzynarodowej - wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i 
młodzieży - rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w 
społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej - działanie na rzecz 
gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie 
klęskom żywiołowym i ekologicznym oraz zagrożeniom cywilizacyjnym 

Kujawskie Stowarzyszenie PRO-
KULTURA 

0000213015 Kruszyn 63A 87-853 
Kruszyn 

- dbałość o rozwój kultury regionalnej - pielęgnowanie tradycji folklorystycznych - 
rozwój folkloru kujawskiego - prowadzenie działalności kulturalnej - wspieranie 
rozwoju społeczeństwa lokalnego, w tym grup społecznych takich jak: bezrobotni, 
dzieci, kobiety, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy - działania 
podejmowane przez członków Stowarzyszenia będą miały na celu wspieranie 
najuboższych 

Włocławskie Stowarzyszenie 
Agroturystyki z/s w Zarzeczewie 

0000079513 ul. Nizinna 9 87-801 
Włocławek 3 

- aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem 
turystyki wiejskiej - działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do 
prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym m.in. telekomunikacja, 
drogi, modernizacja kwater - gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej 
- propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklama i 
dystrybucja - promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego - 
podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej - 
reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, 
organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami 
- realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i 
postulatów członków Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Włocławek 

bd ul. Szkolna 9 87-853 
Kruszyn 

- wspieranie rozwoju Gminy Włocławek we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza 
gospodarczych i społecznych - podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, 
kultury, sportu i turystyki - wspieranie inicjatyw przedsiębiorców - organizowanie 
imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia - 
angażowanie mieszkańców Gminy Włocławek do różnorodnych form aktywności 
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na rzecz gminy - upowszechnianie poczucia więzi z terenem gminy i tożsamości 
wśród mieszkańców Gminy Włocławek oraz członków Stowarzyszenia - 
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości mieszkańców Gminy 
Włocławek poprzez uczestnictwo w realizacji zadań na rzecz gminy i 
stowarzyszenia - wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
integracji europejskiej - pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację 
przedsięwzięć Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Miłośników Sportu i 
Rekreacji Ziemi Kujawsko- 
Pomorskiej "Forma" 

0000214625 ul.Wieniecka 2 gm. 
Brześć Kujawski 87-
816 Włocławek 

- krzewienie kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, agroturystyki w 
szczególności nauki jazdy konnej, turystyki konnej i pieszej - propagowanie 
walorów turystycznych i krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego - 
propagowanie poszanowania środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami - 
organizowanie wycieczek i rajdów turystycznych - organizowanie i prowadzenie 
zajęć obejmujących ćwiczenia fizyczne - organizowanie gier i zabaw ruchowych 
dle dzieci i młodzieży - organizowanie amatorskich zawodów i rozgrywek 
sportowych - wspomaganie edukacji poprzez wychowanie przedszkolne - 
wspomaganie pomocy społecznej 

Energiczne Kobiety Siemnówka 00000380165 Siemnówek 65 87-890 
Lubraniec 

- aktywizacja mieszkańców wsi - integracja mieszkańców wsi - dbałość o kulturę, 
tradycję i dziedzictwo kulturowe - podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej - podejmowanie działań o tematyce prorozwojowej - szerzenie kultury 
kulinarnej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Klub Młodzieży Aktywnej 
"SPARTANIE" w Dzianówku 

bd Dzianówek 24 87-840 
Lubień Kujawski 

- umożliwienie jednakowych możliwości rozwoju młodzieży zamieszkującej tereny 
wiejskie oraz miasta - organizowanie miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli 
rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zainteresowania i realizować pasje - 
pomoc młodzieży w realizacji ciekawych pomysłów - kształtowanie wśród 
młodzieży pozytywnych cech jakimi charakteryzuje się lider - rozwój turystyki i 
rekreacji - wspieranie działań związanych z ruchem ekologicznym - organizacja 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z wykorzystaniem sprzętów i 
obiektów szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców, władz miasta i 
gminy oraz sympatyków Klubu - proklamowanie zdrowego trybu życia - 
rozdysponowanie czasu młodzieży poprzez prowadzenie akcji i zajęć mających 
na celu nie tylko dobrą zabawę, ale również edukację oraz rozwój osobowości - 
organizowanie wolontariatu 

Stowarzyszenie Rodzin 
Niepełnosprawnych i Patologicznych 
w Fabiankach z/s w Chełmicy Dużej 

0000053696 Fabianki 5/5 87-811 
Fabianki 

-ochrona i promowanie praw niepełnosprawnych i rodzin patologicznych, -
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego, -współdziałanie z innymi organizacjami i 



Nazwa organizacji Numer KRS Adres Zakres działalności 
instytucjami, -w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu 
pełnoletniości przez dziecko, -prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-
wychowawczych i adopcyjno-rehabilitacyjnych, -integrowanie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie 
odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw. 

Rada Kobiet Gminy Choceń 00000382226 ul. Sikorskiego 2 87-
850 Choceń 

-aktywizacja mieszkańców Gminy Choceń -integracja mieszkańców -dbałości o 
kulturę, tradycję, dziedzictwo kulturowe i kultywowanie tradycji -szerzenie kultury 
kulinarnej -działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 


