
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
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Wpis do ewidencji
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zwykłego
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zwykłego

Reprezentacja
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zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
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Status
organizacji
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nie lub 

rozwiązanie
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Likwidator
stowarzysze
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wobec

stowarzyszen
ia zwykłego

środków
nadzoru

Uwagi2 Teren działania stowarzyszenia 
zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego

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

1 „ZIEMIA 
GRYBOWSKA”

Wpis 1 sierpnia 
2016 r.

1) prowadzenie działalności 
kulturalnej, 

2) prowadzenie działalności 
charytatywnej, 

3) prowadzenie działalności na rzecz 
rozwoju turystyki, sportu i 
rekreacji, 

4) prowadzenie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych,

5) wspieranie działalności na rzecz 
ochrony środowiska, 

6) wspieranie działalności na rzecz 
ochrony zdrowia.

Stróże 320
33-331 Stróże 

Zarząd: 
Józef Broński – 
Prezes, 

Szymon Obrzut – 
Członek Zarządu, 

Michał Broński – 
Członek Zarządu

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
na zewnątrz przez 
Prezesa lub dwóch 
Członków Zarządu 
działających łącznie

Komisja 
Rewizyjna: 

Wojciech 
Ślusarczyk – 
Przewodniczący

Karolina Kusiak 
– Członek, 

Anna Błażusiak -
Członek

Przyjęty 
Uchwałą nr 2/2016 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „Ziemia 
Grybowska”  
z dnia 26.07.2016 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO-II.512.2.2016 r.

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
02.08.2016 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
1) prowadzenie działalności 

promocyjnej, szkoleniowej, 
sporządzanie ekspertyz 
i analiz, organizowanie sympozjów 
i konferencji, 

2) popularyzowanie wiedzy na temat 
Unii Europejskiej, 

3) współpracę z innymi organizacjami
krajowymi i zagranicznymi, 

4) nawiązywanie kontaktów w celu 
pozyskania źródeł finansowania.

2 „GÓRALE KARPAT” WPIS DO 
EWIDENCJI 24 
sierpnia 2016 r.

ZMIANA WPISU 
Przekształcenie w 
stowarzyszenie 
rejestrowe
dnia 12.02.2019 r.

 Promocja i rozwój kultury Górali 
Karpackich;

 Prowadzenie działań na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
i historycznego regionu;

 Prowadzenie działań na rzecz 
rozwoju owczarstwa w Karpatach;

 Działalność edukacyjna;
 Integracja i działalność na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnej;
 Tworzenie i rozwój usług 

kulturalnych;
 Działalność proekologiczna.

Łomnica Zdrój 
800, 33-351 
Łomnica Zdrój

Stowarzyszenie 
Zwykłe jest 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela – 
Monikę Florek.

Stowarzyszenie 
Zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty 
Uchwałą nr 2/2016 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „Górale 
Karpat” z dnia 
21.08.2016 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

PRZEKSZTAŁ
CENIE 
STOWARZYS
ZENIA 
ZWYKŁEGO 
W 
STOWARZYS
ZENIE 
REJESTROW
E 
10.12.2018 
r. UCHWAŁA
ZEBANIA 
CZŁONKÓW 
STOWARZYS
ZENIA

Nie Nie ZSO-II512.3.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
25.08.2016 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej 
oraz kraje Europy.



Przekształco
ne ze 
stowarzysze
nia zwykłego
Postanowien
iem Sądu 
Rejonowego
w Krakowie 
z dnia 
12.02.2019 
r. KR.XII NS-
REJ.KRS/002
244/19/260
KRS 
0000771282

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
1) Współpracę z organizacjami 

społecznymi, administracją 
samorządową i rządową i innymi 
podmiotami prawnymi oraz 
osobami fizycznymi realizującymi 
cele i zadania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
historycznego regionu;

2) Promowanie działalności i 
udzielanie pomocy grupom 
folklorystycznym 
i artystycznym, kołom gospodyń 
wiejskich;

3) Organizowanie akcji 
upowszechniających postawy 
proekologiczne;

4) Organizowanie imprez, wydarzeń 
artystycznych i innych;

5) Pozyskiwanie funduszy na cele 
statutowe;

6) Działalność propagandową, 
promocyjną, informacyjną, 
publicystyczną 
i poligraficzną, w tym przez:
(a) opracowywanie, redagowanie 

i druk ulotek, broszur, 
folderów, plakatów, 
kalendarzy, czasopism, książek 
i innych publikacji;

(b) tworzenie, opracowywanie  
rozpowszechnianie 
materiałów audiowizualnych i 
multimedialnych;

(c) tworzenie i redagowanie stron

i serwisów internetowych;
(d) przygotowywanie 

i rozpowszechnianie innych 
materiałów o charakterze 
reklamowym lub 
promocyjnym;

7) Współpracę transgraniczną;
8) Organizację badań, szkoleń i 

wystaw etnograficznych;
9) Udział w imprezach promocyjnych 

i targach krajowych oraz 
zagranicznych;

10) Organizowanie wypoczynku dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych;

11) Szkolenia, konferencje, warsztaty 
i doradztwo;

12) Organizowanie wyjazdów dla 
członków Stowarzyszenia, 
sympatyków  i beneficjentów.



3 „NASZ DRUGI 
DOM”

Wpis 
9 września 2016 r.
Zmiana wpisu 6 
listopada 2019 r.
Zmiana wpisu 
20.01.2023 r. 

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz rozwoju i 
promocji Bursy Szkolnej w Starym 
Sączu;
2) animowanie i podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju edukacyjno – 
kulturalnego młodzieży mieszkającej w
Bursie 
Szkolnej  w Starym Sączu;
3) inicjowanie i kierowanie działań 
społecznych, edukacyjnych
i kulturalnych na rzecz rozwoju 
oświaty, kultury, nauki, sportu
i rekreacji;
4) wspieranie i upowszechnianie 
tradycyjnych i nowych form 
aktywności społeczno – kulturalnej;
5) promowanie aktywnego spędzania  
czasu wolnego wśród młodzieży 
mieszkającej w Busie Szkolnej w 
Starym Sączu;
6) wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu;
7) upowszechnianie turystyki i
       krajoznawstwa;
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym. 

ul. Daszyńskiego
19, 33-340 Stary 
Sącz

Stowarzyszenie 
Zwykłe jest 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.

Przedstawicielem 
jest Krzysztof 
Ruchała

Zmiana 
Przedstawiciela 
przyjęta Uchwałą nr 
3/2019 z dnia 
25.10.2019 r. 
zebrania 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „NASZ 
DRUGI DOM”, 
rezygnacja 
poprzedniego 
Przedstawiciela 
przyjęta Uchwałą nr 
2/2019 z dnia 
25.10.2019 r.

Stowarzyszenie 
Zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „NASZ 
DRUGI DOM” z 
dnia 06.09.2016 r. 

Zmiana Regulaminu
przyjęta Uchwałą  
nr 2/2023 z dnia 
16.01.2023 r.  
Walnego Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „Nasz 
Drugi Dom” w 
sprawie zmian w 
Regulaminie 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO-II512.4.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
09.09.2016 r.

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
23 .01.2023 r. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
1) organizowanie jubileuszy Internatu

Międzyszkolnego w Starym Sączu;
2) organizowanie imprez 

kulturalnych, sportowych i spotkań
okolicznościowych;

3) organizowanie wystaw, koncertów 
i festiwali;

4) organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, konferencji służących 
realizacji zadań statutowych;

5) organizowanie wycieczek 
edukacyjnych i krajoznawczych;

6) współpracę z wszystkimi osobami 
oraz instytucjami o podobnych 
celach działania.

4 Stowarzyszenie 
„NA RÓWNI”

Wpis: 
16 września 2016 
r.

Zmiany: 
21 grudnia 2016 r.

28 lutego 2017 r.

13 czerwca 2018 r.

Główne cele Stowarzyszenia to:
a) współpraca z organizacjami 

społecznymi, administracją 
samorządową
i szkołami w zakresie prowadzenia 
działań na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
historycznego regionu;

b) popularyzacja wartości ludowej 
we wszystkich jej przejawach;

c) wspieranie wszechstronnego i 

Janczowa 72, 
33-322 Korzenna

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela – 
Ewę Kaleta
 lub Pełnomocnika - 
Monikę Lach.

Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „NA 
RÓWNI” z dnia 
12.09.2016 r. 

Zmiana Regulaminu

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Brak Brak Brak ZSO-II.512.5.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
16.09.2016 r.



zrównoważonego rozwoju 
społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego społeczności 
lokalnej;

d) wspieranie demokracji i 
budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego
w środowisku lokalnym;

e) pomoc społeczna, w tym osobom i
rodzinom w trudnej sytuacji 
(niepełnosprawność, patologie) 
oraz kombatantom i byłym 
więźniom politycznym;

f) wyrównywanie szans 
edukacyjnych mieszkańców 
obszarów wiejskich;

g) promocja integracji społecznej;
h) aktywizacja marginalizowanych i 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;

i) promocja ekonomii społecznej;
j) rozwój przedsiębiorczości lokalnej;
k) ochrona i promocja zdrowia;
l) upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu;
m) ekologia i ochrona zwierząt oraz 

dziedzictwa przyrodniczego;
n) aktywizacja dzieci i młodzieży do 

działań na rzecz społeczności 
lokalnej;

o) promocja funduszy europejskich.

reprezentowane jest 
na zewnątrz przez 
Przedstawiciela 
Stowarzyszenia lub 
Pełnomocnika 
wyznaczonego 
uchwałą przez 
Zgromadzenie 
Członków.

przyjęta Uchwałą 
nr 1/2016 z dnia 
12.12.2016 r. oraz 
przyjęcie 
jednolitego tekstu 
Regulaminu 
(do  § 2 pkt 1 

dopisuje się punkt 

p) następującej 

treści: p) 

organizowanie i 

wspieranie działań 

edukacyjnych i 

integracyjnych 

skierowanych do 

środowiska 

seniorów.)

Zmieniony 
Uchwałą Nr 1/2017
z dnia 21 lutego 
2017 r. 
- do § 2 pkt 1 
dopisano pkt p) o 
treści: „aktywizacji 
środowiska 
seniorów” oraz pkt 
q) o treści: 
turystyka i 
krajoznawstwo.”
- do § 2 pkt 2 
dopisano pkt q), o 
treści: 
„organizowanie i 
wspieranie działań 
promujących 
walory turystyczne 
i krajobrazowe 
Polski, a w 
szczególności 
Małopolski i 
Sądecczyzny” oraz 
pkt r) 
organizowanie 
czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży w
tym wycieczek, 
wyjazdów, rajdów, 
zajęć 
warsztatowych itp.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
teren Rzeczypospolitej  Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
a) organizowanie zespołów 

muzycznych, wokalnych i 
tanecznych, chórów 
i orkiestr dętych dziecięcych i 
dorosłych;

b) udział ww. grup w przeglądach, 
konkursach i imprezach 
kulturalnych 
w kraju i za granicą;

c) organizowanie konkursów, 
przeglądów, kursów, festynów i 
wystaw twórczości regionalnej;

d) podejmowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego;

e) inicjowanie i organizowanie 
seminariów i konferencji celem 
wymiany doświadczeń jak również 
szkolenie i integrowanie członków 
Stowarzyszenia;

f) podejmowanie działań w kierunku 
rozwoju sportu i turystyki;

g) organizowanie pomocy i opieki dla



osób starszych i 
niepełnosprawnych;

h) pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym i z 
zaburzeniami rozwojowymi oraz 
integrowanie ich we własnym 
gronie i ze środowiskiem;

i) organizowanie wsparcia dla rodzin 
będących w trudnej sytuacji 
(niepełnosprawność, patologie);

j) organizowanie wsparcia dla 
kombatantów oraz osób 
podopiecznych )wdów i wdowców 
po kombatantach);

k) ochronę przyrody i krajobrazu;
l) promocję zdrowia i zdrowego 

trybu życia poprzez organizowanie 
kursów racjonalnego żywienia, 
wykładów, pokazów, konferencji;

m) podejmowanie w ramach 
obowiązujących przepisów 
wszelkich przedsięwzięć 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich;

n) pozyskiwanie funduszy krajowych i
zagranicznych na realizację celów 
statutowych;

o) realizacja projektów 
finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej oraz środków 
krajowych;

p) organizowanie i wspieranie działań
edukacyjnych i integracyjnych 
skierowanych do środowiska 
seniorów.

- § 4 pkt 3 a) 
otrzymał 
brzmienie: „Wybór 
i odwołanie 
Przedstawiciela 
Stowarzyszenia 
oraz 
Pełnomocnika”.
- § 4 pkt 8 otrzymał

 brzmienie: 
„Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest na zewnątrz 
przez 
Przedstawiciela 
Stowarzyszenia lub 
Pełnomocnika 
wyznaczonego 



5 Krynicka Grupa 
Operacyjna „LIS”

28 września 2016 r
zmiana wpisu 25 
stycznia 2018 r.

a) rozwój kultury fizycznej,
b) rozwój wiedzy teoretycznej oraz 

praktycznej  z zakresu pierwszej 
pomocy,

c) propagowanie zainteresowania 
ogółu społeczeństwa historią, 
a w szczególności historią 
wojskowości, taktyki i strategii.    

d)
Terenem działania Stowarzyszenia jest
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Krynica. Stowarzyszenie może działać 
również na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
granicami Polski.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
a) współdziałanie z władzami 

sportowymi, państwowymi, 
samorządowymi, związkowymi, 
innymi organizacjami i 
instytucjami w celu zapewnienia 
członkom właściwych warunków 
do uprawiania sportu oraz 
realizacji celów statutowych,

b) uczestniczenie w rozgrywkach i 
zawodach sportowych rangi 
krajowej
i międzynarodowej,

c) organizowanie zawodów, imprez 
sportowych, kulturalnych 
i rekreacyjnych,

d) prowadzenie działalności 
szkoleniowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sportu dzieci i 
młodzieży oraz taktyki i strategii na
historycznym polu walki,

e) sprawowanie opieki 
wychowawczej i szkoleniowej nad 
członkami stowarzyszenia,

f) organizowanie miejsc oraz imprez 
umożliwiających rozgrywanie 
zawodów,

a) prowadzenie innych, nie 
wymienionych wyżej działań 
dozwolonych przepisami prawa, 
zmierzających do realizacji celów 
stowarzyszenia.

ul. 
Kraszewskiego 
182A/1B, 33-380
Krynica – Zdrój
Zmiana siedziby 
przyjęta 
Uchwałą nr 
3/2017 Walnego
Zgromadzenia 
Stowarzyszenia
 Zwykłego 
Krynicka Grupa 
Operacyjna Lis z 
dnia 22.12.2017 
r. w sprawie 
zmian w 
regulaminie KGO
Lis oraz Uchwałą
nr 4/2017 w 
sprawie siedziby 
Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu - 
Jarosław Jarząb, 
V-ce Prezes – Olaf 
Arcisz
V-ce Prezes -Damian 
Kasprzyk
Sekretarz Liliana 
Kasprzyk,
 Skarbnik – Dorota 
Jarząb 

Zmiana Zarządu 
przyjęta Uchwałą nr 
1/2017  Walnego 
Zgromadzenia 
Stowarzyszenia 
Zwykłego Krynicka 
Grupa Operacyjna 
Lis z dnia z dnia 
22 grudnia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia 
nowego Zarządu.

Zmiana Zarządu 
przyjęta Uchwałą nr 
1/2020 Walnego 
Zgromadzenia 
Stowarzyszenia 
Zwykłego Krynicka 
Grupa Operacyjna 
Lis z dnia z dnia 
18.07.2020 r. w 
sprawie przyjęcia
 nowego Zarządu.

 Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
na zewnątrz przez 
dwóch Członków 
Zarządu działających
łącznie

Komisja 
Rewizyjna: 
Przewodniczący 
– Tomasz Hant,
- Członek – Piotr
Makowiecki

Zmiana Komisji 
przyjęta 
Uchwałą nr 
1/2020 Komisji 
Rewizyjnej 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
Krynicka Grupa 
Operacyjna Lis z
dnia 18.07.2020
r. 

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Krynicka Grupa 
Operacyjna „LIS” z 
dnia 13.09.2016 r.

Przyjęty Uchwałą nr
3/2017 Walnego 
Zgromadzenia 
Stowarzyszenia 
Zwykłego Krynicka 
Grupa Operacyjna 
Lis z dnia 
22.12.2017 r. w 
sprawie zmian w 
regulaminie KGO 
Lis.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO-II.512.6.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
28.09.2016 r.







6

Stowarzyszenie 
Kulturalne im. 
Adama Wrońskiego
w Krynicy – Zdrój

28 października 
2016 r.

zmiana wpisu 29 
lipca 2021 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Upowszechnianie kultury i sztuki w

szczególności w zakresie 
popularyzacji sylwetki i twórczości 
patrona Stowarzyszenia;

2) Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej;

3) działalność edukacyjna i 
oświatowa;

4) Działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży 

5) ew. ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego;

6) działalność na rzecz społeczności 
lokalnej.

ul. Zdrojowa 12
33-380 Krynica –
Zdrój

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela –  
Krzysztofa 
Żurakowskiego

zmiana 
Przedstawiciela 
przyjęta Uchwałą nr 
3/2021 Zebrania 
Członków 
„Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. 
Adama Wrońskiego 
w Krynicy-Zdrój” dn. 
26.06.2021 r. w 
Krynicy-Zdrój w 
sprawie wyboru 
nowego 
przedstawiciela 
reprezentującego 
Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. 
Adama Wrońskiego
w Krynicy - Zdrój z 
dnia 15.10.2016 r. 

zmiana regulaminu 
przyjęta
Uchwałą nr 1/2021 
Zebrania Członków 
„Stowarzyszenia 
Kulturalnego im. 
Adama Wrońskiego
w Krynicy-Zdrój dn. 
26.06.2021 w 
Krynicy-Zdrój w 
sprawie zmiany pkt 
11 regulaminu 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego

Nie Nie Nie ZSO-II.512.7.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
28.10.2016 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Polska.
Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele
poprzez:
1) Współpracę  z  instytucjami

naukowymi,  współpracę  z
mediami;

2) Eksponowanie zbiorów w muzeum
im. Adama Wrońskiego;

3) Współorganizację  wystaw,
koncertów itp.

7 Nowosądeckie
Stowarzyszenie
Geodetów

Wpis: 9 listopada 
2016 r.
zmiana wpisu:
12 stycznia 2018 r.
15 grudnia 2021 r.
     27 maja 2022 r.
27 kwietnia 2023r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Reprezentowanie 

środowiska geodetów 
zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu wobec 
organów administracji 
publicznej, innych 
organizacji publicznych i 
prywatnych oraz 
społeczeństwa;

b) b) Inicjowanie, popieranie
i prowadzenie wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy geodetami a 
instytucjami 
zainteresowanymi;

c) Podnoszenie poziomu 
wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych Członków 
Stowarzyszenia;

d) Udzielanie pomocy 
prawnej i szkoleniowej 
Członkom Stowarzyszenia;

e) Wprowadzanie 

ul. Szkolna 29
33-395 Chełmiec

Członkami Zarządu 
są:
Tomasz Kamiński - 
Prezes Zarządu
Radosław Ciągło - 
Wiceprezes Zarządu 
Dariusz Habela - 
Sekretarz Zarządu 
Michał Wituszyński- 
Skarbnik Zarządu 
Tomasz Kościsz- 
Członek  Zarządu 
Maciej Węglowski-
Król- Członek 
Zarządu
Przemysław Stanek- 
Członek Zarządu
 Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez Prezesa 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia o 
nazwie 
„Nowosądeckie 
Stowarzyszenie 
Geodetów” z dnia 
24.10.2016 r.
Zmiana Regulaminu
Uchwałą nr 2/2022 
z dnia 30 marca 
2022r. Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia o 
nazwie 
,,Nowosądeckie 
Stowarzyszenie 
Geodetów '' w 
sprawie zmiany 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego

Nie Nie Nie ZSO-II.512.8.2016 r.

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
24.11.2016 r.

ZSO.512.2.2018 r.

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
dokonanie zmian wpisu do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych w dniu 
12.01.2018 r.

ZSO.512.19.2021
ZSO.512.7.2022
ZSO.512.14.2023



jednolitych procedur w 
codziennej praktyce 
geodezyjnej;

f) Integracja geodetów 
działających na terenie 
Powiatu Nowosądeckiego
oraz Miasta Nowego 
Sącza;

g) Kształtowanie właściwego
poziomu etyki zawodowej
oraz zasad uczciwej 
konkurencji;

h) Podnoszenie prestiżu 
zawodu geodety oraz 
dbanie o wysoką jakość 
prac geodezyjnych;

i) Przyczynianie się do 
podnoszenia świadomości
społecznej na temat 
znaczenia zawodu 
geodety;

j) Wspieranie osób 
fizycznych i organizacji, 
które podejmują działania
zbieżne z celami 
Stowarzyszenia;

k) Współpraca z innymi 
stowarzyszeniami oraz 
organizacjami geodetów.

Zarządu, za 
wyjątkiem spraw 
związanych z 
zaciąganiem 
zobowiązań 
majątkowych. Do 
zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych w 
imieniu 
Stowarzyszenia 
upoważnieni są 
wszyscy Członkowie 
Zarządu działający 
łącznie.

regulaminu 
Nowosądeckiego 
Stowarzyszenia 
Geodetów z dnia 
24 października 
2016 roku. 

Stowarzyszenia działa na terenie 
całego kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

 Współpracę z organami 
administracji publicznej 
oraz innymi organizacjami
publicznymi i prywatnymi;

 Występowanie z 
wnioskami, opiniami, 
pytaniami, skargami do 
właściwych organów 
administracji publicznej a 
także innych organizacji 
publicznych i prywatnych;

 Organizowanie spotkań 
Członków Stowarzyszenia 
w celu poznania 
problemów i trudności 
środowiska oraz 
zdecydowania o kierunku 
działań zmierzających do 
ich rozwiązania;

 Organizowanie szkoleń i 
prelekcji dotyczących 
problematyki 



geodezyjnej;
 Podejmowanie działań 

służących integracji 
środowiska geodetów;

 Wzajemną współpracę i 
pomoc Członkom 
Stowarzyszenia;

 Dążenie do wspólnych 
stanowisk wykonawczych 
oraz jednolitej 
interpretacji przepisów 
prawnych w relacjach 
wykonawstwa 
geodezyjnego i 
administracji;

 Prowadzenie strony 
internetowej: 
www.stowarzyszenie-
nsg.pl

 Przynależność i aktywne 
uczestnictwo w pracach 
krajowych organizacji i 
instytucji związanych z 
szeroko pojętą 
działalnością geodezyjno 
– kartograficzną;

 Występowanie – jako 
strona – w 
postępowaniach 
dotyczących interesu 
publicznego, jakim jest 
jakość pomiarów i 
opracowań geodezyjno – 
kartograficznych, w tym w
szczególności:

 inicjowanie i udział w 
postępowaniach 
administracyjnych, 
związanych z celami 
Stowarzyszenia

 aktywny udział w 
tworzeniu przepisów 
prawa dotyczących 
samorządu zawodowego 
geodetów, geodezji i 
kartografii, katastru
i gospodarki 
nieruchomościami

 Podejmowanie innych 
działań zmierzających do 

http://www.stowarzyszenie-nsg.pl/
http://www.stowarzyszenie-nsg.pl/


rozwoju Stowarzyszenia.

8
Stowarzyszenie
Obywatelskie
„ProPars”

21 grudnia 2016 r.
8 luty 2017r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 Rozwój partycypacji 

publicznej i zwiększenie 
udziału mieszkańców w 
zarządzaniu publicznym – 
szczególnie na obszarze 
gminy Piwniczna – Zdrój.

 Wzrost świadomości 
społecznej i 
obywatelskiej.

 Aktywizacja i rozwój 
społeczności lokalnej.

 Promocja i wspieranie 
samorządności i rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego w tym 
współpraca z innymi 
podmiotami sektora 
społecznego, publicznego 
oraz prywatnego, 
tworzenie sieci 
społecznych z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi.

 Ochrona praw (także 
konsumenckich) i swobód
obywatelskich.

 Wspieranie 
wszechstronnego i 
zrównoważonego rozwoju
społecznego, 
oświatowego, 
kulturalnego i 
gospodarczego wspólnot 
lokalnych na obszarach 
wiejskich i miejsko – 
wiejskich, szczególnie z 
Powiatu 
Nowosądeckiego.

 Upowszechnianie i 
wspieranie „srebrnej 
gospodarki”.

 Przeciwdziałanie wszelkim
przejawom dyskryminacji 
we wszystkich aspektach 
życia społecznego.

 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury, 
turystyki, ekologii

Zaczerczyk 2, 33-
350 Piwniczna- 
Zdrój

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela – 
Bernadetę Kożuch

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Obywatelskiego 
„ProPars” z dnia 
10.12.2016 r. 

Zmiana regulaminu 
przyjęta Uchwałą 
Nr 1/2017  z dnia 
22 stycznia 2017 r. 
o zmianie 
regulaminu 
polegająca na 
usunięciu z pkt 1 
ppkt k zdania, 
którego treść 
brzmiała: „Poprawa
funkcjonowania 
administracji 
rządowej i 
samorządowej 
wszelkich szczebli”

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO-II.512.713.2016

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
21.12.2016 r.



i ochrony zwierząt.
 Tworzenie i 

propagowanie rozwiązań 
innowacyjnych 
związanych z celami 
Stowarzyszenia.

 Ochrona, profilaktyka i 
promocja zdrowia.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem gminy 
Piwniczna – Zdrój.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

a) Upowszechnianie 
narzędzi i mechanizmów 
demokracji lokalnej i 
partycypacji publicznej.

b) Realizację projektów 
informacyjnych, 
naukowych, badawczych, 
doradczych oraz 
edukacyjnych.

c) Wypowiadanie się w 
sprawach publicznych 
związanych z celami 
Stowarzyszenia.

d) Organizowanie i/lub 
prowadzenie szkoleń, 
kursów, odczytów, 
sympozjów, seminariów, 
wykładów, warsztatów, 
konferencji, prelekcji, 
spotkań, debat i 
konsultacji.

e) Organizację wystaw, 
koncertów, festiwali, 
festynów, pikników, 
występów i konkursów.

f) Prowadzenie działalności 
wydawniczej.

g) Prowadzenie działalności 
reklamowej  i 
promocyjnej.

h) Prowadzenie działalności 
doradczej, szkoleniowej i 
edukacyjnej.

i) Publikowanie artykułów i 
innych form wypowiedzi 
związanych
z celami stowarzyszenia.

j) Opracowywanie 
ekspertyz, opinii i 
wystąpień.

k) Prowadzenie działalności 
badawczej.

l) Prowadzenie portali 
internetowych.



Dla osiągnięcia swoich celów 
Stowarzyszenie może wspierać 
działalność innych podmiotów 
prowadzących działalność zbieżną z 
celami Stowarzyszenia.

9 Stowarzyszenie
Miłośników Krynicy
(SMK)

26 stycznia 2017r. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Działalność w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa kulturowego, w 
szczególności szerzenie wiedzy o 
przeszłości historycznej miasta regionu
i kraju, kultywowanie tradycji lokalnej i
zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
promocja kultury narodowej, 
realizowanie, wspieranie i rozbudzenie
inicjatyw obywatelskich na rzecz 
rozwoju społecznego i kulturalnego,
b) Działalność na rzecz osób starszych, 
w tym przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i cyfrowemu, 
integrowanie środowiska, w tym osób 
niepełnosprawnych, seniorów i innych,
współpraca  międzypokoleniowa  w 
obszarze kultury lokalnej i regionalnej 
oraz edukacji, 
c) Działalność w zakresie turystyki i 
krajoznawstwa, w szczególności 
promocja walorów regionalnych 
wspierająca rozwój społeczno – 
kulturalny, oświaty regionalnej i 
turystyki, w tym infrastruktury 
informacyjnej dla turystów,
d) Działalność wspomagająca rozwój 
społeczności lokalnych, w tym 
nieodpłatna działalność na rzecz 
społeczności lokalnej w sferze pożytku 
publicznego, upowszechnianie 
wolontariatu, wspieranie partnerstwa 
lokalnego i aktywizacji obywatelskiej,
e) Działalność w zakresie edukacji, 
oświaty i wychowania, w tym 
aktywizacja wszystkich środowisk, 
mająca na celu kształtowanie postaw 
patriotycznych, pielęgnowanie tradycji
lokalnych i regionalnych, w 
szczególności u dzieci i młodzieży, 
rozwijanie aktywności obywatelskiej i 
podnoszenie poziomu świadomości 
społecznej i estetycznej w odniesieniu 

ul. Szkolna 3
33 - 380 Krynica 
- Zdrój

Członkami Zarządu 
są:
Agata Jarosz - Prezes
Tomasz Walczyk - 
Wiceprezes 
 Zyta Turek- 
Sekretarz 
 Magdalena 
Krzeszowska 
Skarbnik 
Władysław Sady - 
Członek Zarządu
Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
na zewnątrz przez 
dwóch członków 
Zarządu działających
łącznie 

Oświadczenia woli o 
charakterze 
niepieniężnym w 
imieniu 
Stowarzyszenia 
może składać każdy 
członek Zarządu, po 
uzyskaniu pisemnej 
aprobaty prezesa.  

Oświadczenie woli o 
charakterze 
majątkowym w 
imieniu 
Stowarzyszenia 
składają łącznie 
prezes i jeden 
członek Zarządu. 

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są: 
Agnieszka 
Szczotka – 
Przewodniczący
Komisji 
Anna  
Morawska – 
Sekretarz 
Komisji 
Rewizyjnej

Uchwała Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Miłośników Krynicy
(SMK) z dnia 14 
grudnia 2016 r. w 
Krynicy – Zdroju o 
przejęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego.
Uchwała nr 
6/28.02.2020 w 
sprawie zmian w 
Regulaminie
Uchwała nr WZC 
4/2023 
Stowarzyszenia 
Miłośników Krynicy
z dnia 13 marca 
2023 r.   w sprawie 
uchylenia 
regulaminu i 
przyjęcia 
regulaminu w 
nowym brzmieniu  

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.1.2017
ZSO.512.9.2022
ZSO.512.11.2023



do wyglądu miasta, ochrony zabytków 
i pamiątek (materialnych i 
niematerialnych)  miasta i regionu, 
f) Działalność w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym, w tym 
organizacja i wspieranie działań w 
obszarze edukacji i profilaktyki oraz 
zagospodarowania wolnego czasu 
dzieci i młodzieży, 
g) Wspieranie działalności 
merytorycznej oraz promocja działań 
Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy – 
Zdroju wraz z jej filiami oraz innych 
samorządowych instytucji kultury. 
Obszarem działania jest miasto i gmina
Krynica – Zdrój oraz obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
a) skupianie osób fizycznych i 
prawnych do wspólnego działania na 
rzecz miasta i regionu,
b) prowadzenie i organizowanie 
szkoleń, warsztatów, odczytów, 
wykładów, pogadanek, spotkań, 
seminariów, prezentacji edukacyjnych 
oraz innych form poszerzania wiedzy 
społecznej, o historii i kulturze, 
c) prowadzenie programów 
promujących tolerancję, dialog 
międzynarodowy,
d) realizację projektów angażujących 
osoby starsze w działania na rzecz 
najbliższego otoczenia oraz 
promujących współpracę 
międzypokoleniową,
e) działalność informacyjną, 
promocyjną, w tym działalność 
wydawniczą, wydawanie materiałów, 
nagrań, folderów, kalendarzy, 
roczników, przewodników, biuletynów 
i innych publikacji, 
f) badanie i dokumentowanie zjawisk 
społecznych,w obszarze kultury i 
tradycji,
g) opiekę nad zabytkami, pamiątkami i 
miejscami pamięci narodowej i 
lokalnej, 
h)  urządzanie wystaw ilustrujących 



różne okresy przeszłości miasta 
i jego rozwoju, postaci mających 
wpływ na rozwój miasta, regionu lub 
innych tematów powiązanych  z 
historią miasta,
i) wdrażanie projektów z zakresu 
edukacji permanentnej z 
wykorzystaniem edukacji zdalnej i 
kształcenia elektronicznego,
j) współprace partnerską z innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami, 
instytucjami kultury, lokalnymi 
grupami działania itp. 
k) pozyskiwanie funduszy na 
działalność oraz realizację zadań 
publicznych i kampanii społeczno – 
kulturalnych, 
l) składanie wniosków i memoriałów w
tematyce objętej Regulaminem 
Stowarzyszenia,
m) prowadzenie kroniki wydarzeń 
bieżących miasta i regionu, 
n) udział w projektach oraz 
propagowanie działań 
podejmowanych przez Bibliotekę 
Publiczną. 

10 Koło Gospodyń 
Wiejskich 
w Marcinkowicach

31 stycznia 2017 r. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Aktywizowanie i 

integrowanie środowiska 
lokalnego;

2) Promowanie wsi 
Marcinkowice i Powiatu 
Nowosądeckiego i jej 
mieszkańców;

3) Wspieranie rozwoju 
kulturalnego i 
oświatowego – 
pielęgnowanie zwyczajów
i obrzędów Lachów 
Sądeckich;

4) Działanie i wspieranie 
wszelkich inicjatyw 
mających na uwadze 
pomoc 
niepełnosprawnym oraz 
dzieci i młodzieży;

5) Pozyskiwanie środków na 
działalność z dostępnych 
funduszy pomocowych;

6) Upowszechnianie działań 

Marcinkowice 
124, 33-393 
Marcinkowice

Członkami Zarządu 
są:
Jolanta Kwiatkowska 
- Prezes 
Katarzyna Bobak - 
Wiceprezes 
Maria Sikorska - 
Skarbnik 
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictwa, 
składania innych 
oświadczeń woli,
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.
Podejmowanie przez

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Jadwiga Tobiasz 
– 
Przewodnicząca
Komisji 
Rewizyjnej 
Jolanta 
Żuchowicz – 
Członek Komisji 
Rewizyjnej

Przyjęty Uchwałą 
Nr 2/2017 Walnego
Zebrania Członków 
Koła Gospodyń 
Wiejskich w 
Marcinkowicach z 
dnia 17.01.2017 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.2.2017
Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
31.01.2017 r.

ZSO.512.8.2018

Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
18.05.2018 r.



w zakresie ochrony dóbr 
kultury
i tradycji.

Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody
 wszystkich członków
stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele
poprzez:

1) Organizację imprez 
kulturalnych, wystaw, 
warsztatów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych;

2) Krzewienie kultury 
Lachów Sądeckich;

3) Działania mające na celu 
promowanie walorów 
turystycznych
i regionalnych wsi 
Marcinkowice i okolic;

4) Organizowanie spotkań, 
wycieczek i wymiany 
międzynarodowej;

5) Opracowywanie i 
wydawanie materiałów 
informacyjnych.

11 Stowarzyszenie 
„MUZYKA DLA 
WSZYSTKICH”

20 lutego 2017 r.

zmiana 
6 lutego 2019 r.

zmiana 29 lipca 
2020 r.

Wykreślono z 
rejestru w 
związku z  
przekształceniem 
w stowarzyszenie 
rejestrowe
dnia 17.02.2021 r. 

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Pobudzanie środowiska 

lokalnego do działania na 
rzecz współpracy ze 
szkołą i wspierania 
realizacji jej zadań 
edukacyjnych i 
wychowawczych.

2) Poszukiwanie twórców 
szczególnie uzdolnionych 
artystycznie i literacko.

3) Inicjowanie działań 
sprzyjających 
pozytywnym zmianom w 
środowisku lokalnym, w 
zakresie pokonywania 
barier mentalnych, 
kulturowych i 
edukacyjnych szczególnie 
w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych.

4) Współpraca z instytucjami
państwowymi oraz 
organizacjami 
pozarządowymi w kraju i 
za granicą.

5) Stwarzanie możliwości 
rozwoju artystycznego 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, ze szczególnym

ul. Kwiatowa 3, 
33-312 
Tęgoborze 
Zmiana adresu 
siedziby 
Stowarzyszenia 
przyjęta 
Uchwałą nr 
1/2019 
Zgromadzenia 
Członków 
Stowarzyszenia 
„Muzyka dla 
wszystkich” z 
dnia 1 lutego 
2019 r.

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest - Ryszard Gołąb

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2016 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
„MUZYKA DLA 
WSZYSTKICH” w 
Tęgoborzy z dnia 
28.12.2016 r. 

Regulamin 
zmieniony Uchwałą
nr 1/2020 z dnia 
21.07.2020 r. 
Zgromadzenia 
Członków 
Stowarzyszenia 
„Muzyka dla 
Wszystkich” w 
sprawie zmiany  
Regulaminu 
Stowarzyszenia:
dokonano zmiany 
całego § 2 ust. 1   
/cele działania 
Stowarzyszenia/  

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

PRZEKSZTAŁ
CENIE 
STOWARZYS
ZENIA 
ZWYKŁEGO 
W 
STOWARZYS
ZENIE 
REJESTROW
E 
30.11.2020 
r. UCHWAŁA
ZEBANIA 
CZŁONKÓW 
STOWARZYS
ZENIA 
Przekształco
ne ze 
stowarzysze
nia zwykłego
Postanowien
iem Sądu 
Rejonowego
w Krakowie 
z dnia 
16.02.2021 
r. KR.XII NS-
REJ.KRS/017
791/20/503
KRS 

Nie Nie ZSO-II.512.4.2017
Wydano zaświadczenie
o wpisie w dniu 20.02.2017 r.
Wydano zaświadczenie
o wpisie w dniu 06.02.2019 r.
Wydano zaświadczenie
o wpisie w dniu 24.07.2020 r.
Wydano zaświadczenie
o wpisie w dniu 16.02.2021r.



uwzględnieniem potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnością.

6) Propagowanie twórczości 
artystycznej, rozbudzanie 
talentów poprzez 
inicjowanie działań 
społecznych i 
edukacyjnych na rzecz 
rozwoju muzyki, kultury, 
tradycji, sztuki, oświaty i 
nauki.

7) Umożliwienie rozwijania 
swoich pasji twórcom 
nieprofesjonalnym, 
działającym w różnych 
środowiskach 
niepełnosprawnych.

8) Kształtowanie postaw 
prokulturalnych i 
prospołecznych wśród 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych poprzez 
organizację wydarzeń 
kulturalnych.

9) Udzielanie pomocy w 
sytuacjach kryzysowych 
dzieciom, młodzieży i 
rodzinom.

10) Prowadzenie działalności 
profilaktycznej wobec 
występujących zagrożeń 
patologią społeczną.

11) Udzielanie pomocy 
rodzicom i 
wychowawcom w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych i 
opiekuńczych.

12) Upowszechnianie wiedzy 
o prawach człowieka, 
interweniowanie w 
przypadkach naruszeń 
praw człowieka 
zapisanych w 
dokumentach 
ratyfikowanych przez 
państwo polskie.

13) Szerzenie oświaty 
zdrowotnej, edukacja 
społeczno-prawna.

14) Prowadzenie działalności 
przeciwdziałającej 
powstawaniu bezrobocia 
wśród młodych ludzi.

15) Prowadzenie działalności 
edukacyjnej, opiekuńczej, 
wychowawczej.

oraz całego § 2 ust. 
2  /sposób realizacji
celów/.

0000882713



16) Inicjowanie i realizacja 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem ich 
integracji w środowiskach
lokalnych.

17) Kształtowanie osobowości
młodych ludzi.

18) Działania na rzecz 
zapobiegania 
marginalizacji osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i działalność 
na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej.

19) Rozwijanie idei 
wolontariatu.

20) Pomoc społeczna 
umożliwiająca osobom i 
rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i 
możliwości.

21) Działalność charytatywna.
22) Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i 
rekreacji wśród dzieci i 
młodzieży.

23) Działalność na rzecz 
aktywizacji społecznej 
osób starszych i 
niepełnosprawnych.

24) Podejmowanie działań 
przeciwdziałających 
bezrobociu i promowanie 
zatrudnienia.

25) Podejmowanie działań na 
rzecz ochrony kultury 
dziedzictwa narodowego.

26) Działania prozdrowotne.
Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

1) Prowadzenie poradni dla 
dzieci, młodzieży i 
rodziny.

2) Pełnienie dyżurów 
członków Stowarzyszenia 
jako podstawowej formy 
pierwszego kontaktu z 



poszukującymi pomocy.
3) Prowadzenie terapii 

indywidualnej, grupowej.
4) Prowadzenie grup 

rozwojowych i grup 
wsparcia psychicznego 
grup samopomocowych.

5) Organizowanie spotkań z 
dziećmi i młodzieżą w 
placówkach oświatowych.

6) Udzielanie odpowiedzi na 
problemy zgłaszane drogą
korespondencyjną.

7) Prowadzenie edukacji 
rówieśniczej.

8) Prowadzenie edukacji 
środowiska lokalnego.

9) Prowadzenie działalności 
interwencyjnej w 
sytuacjach kryzysowych.

10) Współpracę z 
instytucjami, w tym 
publicznymi, które w 
swoich zadaniach mają 
działalność na rzecz dzieci
i młodzieży.

11) Organizowanie szkoleń, 
seminariów, warsztatów, 
konferencji i innych form 
edukacyjnych 
rozwijających 
kompetencje uczestników
i podnoszących 
aktywność zawodową.

12) Organizowanie wydarzeń 
kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych.

13) Prowadzenie zespołów 
muzycznych oraz ognisk 
muzycznych.

14) Pomoc w dofinansowaniu
instrumentów 
muzycznych.

15) Organizowanie występów 
scenicznych.

12 Stowarzyszenie
Społecznej
Aktywności
AB2016

27 marca 2017 r. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Organizacja wypoczynku 

dzieci i młodzieży tj. 
turnusów, wycieczek, 
zielonych szkół, obozów.

b) krzewienie kultury 
fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz
wychowanie dzieci i 
młodzieży przez kulturę 
fizyczną i sport, 

c) upowszechnianie 
właściwych postaw w 
zakresie ochrony zdrowia,

33-389 Jazowsko
427

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Łukasz 
Zwoliński.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2017 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Społecznej 
Aktywności AB2016
w Jazowsku z dnia 
15.03.2017 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.7.2017
Wydano zaświadczenie o wpisie w dniu 
27.03.2017 r.



higieny życia codziennego
oraz promocji zdrowia, 

d) propagowanie sportu jako
wartościowej formy 
spędzania czasu wolnego, 
niezależnie od wieku i 
warunków 
środowiskowych,

e) promowanie czynnego 
uprawiania sportu jako 
sposobu na rozwój 
własnej osobowości,

f) promowanie i wspieranie 
młodych i 
utalentowanych 
sportowców - amatorów, 

g) stwarzanie możliwości 
dzieciom, młodzieży i 
dorosłym uczestniczenia 
w zawodach sportowych 
rangi krajowej 
i międzynarodowej,

h) wsparcie dzieci i 
młodzieży w szczególności
z ubogich rodzin oraz 
szczególnie uzdolnionej,

i) działalność na rzecz 
edukacji, oświaty i 
wychowania,

j) propagowanie, 
kultywowanie i 
upowszechnianie 
turystyki 
i krajoznawstwa,

k) promowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego,

l) przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym,

m) wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności 
lokalnych,

n) utrzymywanie kontaktów, 
wymiana doświadczeń i 
współpraca 
z innymi organizacjami o 
tym samym lub 
podobnym profilu 
działania,

o) działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między 
społeczeństwami,

p) wspieranie rozwoju 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury,

q) promocja i organizacja 
wolontariatu,



r) działalność charytatywna.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

a) organizowanie i udział w 
zajęciach, treningach i 
rozgrywkach sportowych,

b) organizowanie zajęć z 
zakresu kultury fizycznej i 
sportu oraz 
systematycznego 
szkolenia sportowego,

c) prowadzenie sekcji piłki 
nożnej oraz szkółki 
piłkarskiej,

d) organizowanie zawodów 
sportowych i innych 
imprez sportowych 
i sportowo – 
rekreacyjnych,

e) organizowanie obozów 
sportowych, 
edukacyjnych i 
turystycznych,

f) organizowanie wspólnych 
spotkań, szkoleń, 
rozgrywek, zawodów 
sportowych oraz 
turniejów piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży z Polski 
oraz zagranicy,

g) organizowanie zajęć 
edukacyjnych oraz innych 
zajęć rozwijających 
umiejętności i 
zainteresowania dzieci i 
młodzieży,

h) organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, odczytów, 
sympozjów, konferencji, 
konsultacji, forów oraz 
spotkań służących 
realizacji zadań 
statutowych,

i) prowadzenie działalności 
wydawniczej (wydawanie 
broszur, folderów, 
biuletynów, ulotek, itp.),

j) zapewnienie niezbędnego



sprzętu sportowego do 
prowadzenia treningów i 
rozgrywek,

k) szkolenie trenerów, 
instruktorów i sędziów,

l) organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży,

m) organizowanie wycieczek 
edukacyjnych i 
krajoznawczych,

n) tworzenie, utrzymywanie 
oraz 
zagospodarowywanie 
terenów
i obiektów sportowych,

o) budowa i utrzymywanie 
boisk sportowych, 

p) współdziałanie z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie 
rozwoju sportu i kultury 
fizycznej,

q) organizację zbiórek 
publicznych i imprez 
charytatywnych oraz 
pozyskiwanie środków 
pieniężnych z dotacji, 
subwencji, składek 
członkowskich, osób 
fizycznych i innych źródeł,

r) podejmowanie innych 
działań i inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji zadań 
statutowych 
Stowarzyszenia.

13 Stowarzyszenie 
Emerytów Leśnych 
KONAR

17 maja 2017 r.

zmiana wpisu 29 
lipca 2021 r.

Główne cele i obszary działania 
Stowarzyszenia to:

a) Współpraca z 
organizacjami 
społecznymi, 
administracją 
samorządową i szkołami 
w zakresie prowadzenia 
działań na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i 
przyrodniczego regionu;

b) Popularyzacja wiedzy o 
lasach i ich znaczeniu dla 
środowiska;

c) Wspieranie 
wszechstronnego i 

ul. Magazynowa 
5, 33-340 Stary 
Sącz

Członkami Zarządu 
są:
Kazimierz Małyk – 
Przedstawiciel
Stanisław Trąd - 
Pełnomocnik 
Helena Gwiżdż – 
Skarbnik
Halina Leśniak – 
Sekretarz
Krystyna Wolak – 
Członek Zarządu

Umowy, akty oraz 

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Leszek 
Zagórowski - 
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej
Kazimierz 
Chochliński - 
Członek Komisji 
Rewizyjnej
Bogdan Kasino -
Członek Komisji 

Przyjęty Uchwałą 
nr 2 Zebrania 
Założycielskiego 
w sprawie przyjęcia
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Emerytów Leśnych 
KONAR z dnia 
09.03.2017 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.9.2017
Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
21.12.2017 r.



zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego
i gospodarczego 
społeczności lokalnej;

d) Wspieranie demokracji i 
budowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego w 
środowisku lokalnym;

e) Pomoc społeczna, w tym 
osobom i rodzinom w 
trudnej sytuacji 
(niepełnosprawność, 
patologie oraz 
kombatantom i byłym 
więźniom politycznym;

f) Wyrównywanie szans 
edukacyjnych 
mieszkańców obszarów 
wiejskich, w szczególności
seniorów, dzieci i 
młodzieży;

g) Promocja integracji 
społecznej;

h) Aktywizacja osób 
marginalizowanych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym;

i) Ochrona i promocja 
zdrowia;

j) Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu;

k) Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz dziedzictwa 
przyrodniczego;

l) Aktywizacja dzieci i 
młodzieży;

m) Aktywizacja środowiska 
seniorów;

n) Turystyka i 
krajoznawstwo;

o) Kultura i sztuka;
p) Rodzina i rodzicielstwo.

pełnomocnictwa i 
dokumenty 
finansowe podpisują

w imieniu 
Stowarzyszenia 
Przedstawiciel lub 
Pełnomocnik.

Wybór nowego 
Zarządu – Uchwał nr 
3/2021  Walnego 
Zebrania Członków 
Stowarzyszenia 
Emerytów Leśnych 
KONAR z dnia 
27 maja 2021 r. o 
wyborze Zarządu 
Stowarzyszenia 
KONAR.

Rewizyjnej

Wybór nowego 
składu Komisji 
Rewizyjnej – 
Uchwał nr 
4/2021  
Walnego 
Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
Emerytów 
Leśnych KONAR 
z dnia 
27 maja 2021 r. 
o wyborze 
Komisji 
Rewizyjnej.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
teren Polski.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

a) podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska 
naturalnego,

b) inicjowanie i 
organizowanie 
seminariów i konferencji 
celem wymiany 
doświadczeń jak również 
szkolenia i integrowanie 
członków Stowarzyszenia,



c) podejmowanie działań w 
kierunku rozwoju sportu i 
turystyki,

d) organizowanie pomocy i 
opieki dla osób starszych 
i niepełnosprawnych,

e) pomoc dzieciom 
niepełnosprawnych i z 
zaburzeniami 
rozwojowymi oraz 
integrowanie ich we 
własnym gronie i ze 
środowiskiem;

f) organizowanie wsparcia 
dla rodzin będących w 
trudnej sytuacji 
(niepełnosprawność, 
patologie),

g) organizowanie działań 
promujących ochronę 
przyrody i krajobrazu,

h) promocję zdrowia i 
zdrowego trybu życia 
poprzez organizowanie 
kursów racjonalnego 
żywienia, wykładów, 
pokazów, konferencji, 
różnych form aktywności 
ruchowej,

i) pozyskiwanie funduszy 
krajowych i zagranicznych
na realizację celów 
regulaminowych,

j) organizowanie i 
wspieranie działań 
edukacyjnych i 
integracyjnych 
skierowanych do 
środowiska seniorów i ich 
rodzin,

k) organizowanie i 
wspieranie działań i 
inicjatyw promujących 
walory turystyczne i 
krajobrazowe Polski, a w 
szczególności Małopolski
i Sądecczyzny,

l) organizowanie czasu 
wolnego dla seniorów, 
dzieci i młodzieży
w tym wycieczek, 
wyjazdów, rajdów, zajęć 



edukacyjnych itp.

14
Komitet Społeczny 
Upamiętnienia 
Danuty Szaflarskiej

4 września 2017 r

Cele stowarzyszenia to: 
 przeprowadzenie zbiórki 

publicznej na rzecz 
budowy pomnika Danuty 
Szaflarskiej 
w Piwnicznej – Zdroju 
oraz upamiętnienia 
miejsc związanych z 
postacią artystki,

 realizacja budowy ww. 
pomnika na terenie rynku
w Piwnicznej – Zdroju,

 edukacja patriotyczna 
młodzieży ze wskazaniem 
na wartości patriotyzmu 
lokalnego.

Miejsko – 
Gminny Ośrodek
Kultury w 
Piwnicznej 
Zdroju
Rynek 11, 
33 - 350 
Piwniczna – 
Zdrój

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Dariusz 
Izworski

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 
11.08.2017 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie

ZSO.512.11.2017
Wydano zaświadczenie potwierdzające 
wpis do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w dniu 
19.10.2017 r.

Terenem działania stowarzyszenia jest 
cała Polska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprze:

 zbiórkę publiczną 
(pozwolenie MSWiA 
numer 2017/3165/KS),

 bieżącą działalność na 
rzecz promocji 
działalności 
Stowarzyszenia, w tym 
konkursy dla dzieci i 
młodzieży.

15 Stowarzyszenie
Twórcza
Kreatywność

3 października 
2017 r.

zmiana w 
ewidencji
12 lutego 2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest 
podejmowanie działań zmierzających 
do rozwoju obszaru gminy Łososina 
Dolna 
w zakresie:

1) aktywizowania i 
mobilizowania 
mieszkańców do 
aktywnego udziału w 
procesie rozwoju 
obszarów wiejskich,

2) rozwoju kultury i sztuki 
oraz zachowania 
dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego 
i historycznego,

3) rozwoju oświaty i 
wychowania oraz 
wyrównywania szans 
edukacyjnych, 
społecznych i 
obywatelskich dzieci, 
młodzieży i osób 
dorosłych na obszarach 
wiejskich,

4) realizacji działań z zakresu
turystyki i rekreacji,

33-314 Łososina 
Dolna 400

Członkami Zarządu 
są:
Krzysztof Studziński -
Prezes
Adam Wolak - 
Wiceprezes
Magdalena Cięciwa -
Skarbnik
Karolina Krawczyk - 
Sekretarz
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Lidia 
Adamczyk - 
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej
Monika Sowa - 
Członek Komisji 
Rewizyjnej
Dominik 
Dziedzic - 
Członek Komisji 
Rewizyjnej
Skład Komisji 
Rewizyjnej 
zmieniony 
Uchwałą nr 
1/KR/2018 
Komisji 
Rewizyjnej 
Stowarzyszenia 

Uchwała nr 2/17 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Twórcza 
Kreatywność z dnia 
28.09.2017 r. w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.13.2017 
Wydano zaświadczenie o wpisie w dniu 
03.10.2017 r.



5) inicjatyw z zakresu 
rozwoju gospodarczego, 
przedsiębiorczości, 
aktywizacji zawodowej i 
zasobów ludzkich,

6) społeczeństwa 
obywatelskiego 
i informacyjnego, a także 
działalności 
wspomagającej rozwój 
techniki i innowacyjności,

7) pomocy społecznej, 
działalności na rzecz osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym oraz 
przeciwdziałania wszelkim
patologiom społecznym,

8) działalności na rzecz 
rodziny oraz 
upowszechniania i 
ochrony praw dziecka,

9) ochrony i promocji 
zdrowia, propagowania 
zdrowego trybu życia, 
wspierania działań na 
rzecz ekologii oraz 
wykorzystania 
alternatywnych źródeł 
energii,

10) promocji i organizacji 
wolontariatu,

11) działalności na rzecz 
równości płci, mniejszości
narodowych oraz osób 
niepełnosprawnych,

12) podtrzymywania tradycji 
narodowej, a także 
rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej, 
w tym ochrony języka 
regionalnego,

13) upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu oraz 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży,

14) współpracy i integracji 
międzynarodowej oraz 
wymiany doświadczeń ze 
społecznościami 
lokalnymi innych państw,

15) rozwoju i promocji 
produktów lokalnych,

16) działalności na rzecz osób 
w wieku senioralnym,

17) budowania i promocji 
wizerunku Doliny 
Łososiny (przez centralną 

członków Zarządu 
działających łącznie.

Skład Zarządu 
zmieniony Uchwałą 
nr 1/Z/2018 Zarządu
Stowarzyszenia 
Twórcza 
Kreatywność z dnia 6
lipca 2018 r.

Twórcza 
Kreatywność z 
dnia 5 lipca 
2018 r.



część gminy przepływa 
rzeka Łososina),

18) upowszechniania i 
ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działań wspomagających 
rozwój demokracji,

19) pomocy ofiarom 
katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą,

20) upowszechniania i 
ochrony praw 
konsumentów,

21) pomocy Polonii i Polakom
za granicą,

22) działalności na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez organizowanie i finansowanie:

1) własnych programów 
i projektów,

2) przedsięwzięć o 
charakterze 
informacyjnym, 
szkoleniowym, 
warsztatowym i 
doradczym,

3) imprez, w szczególności 
kulturalnych, 
turystycznych 
i sportowych,

4) działalności promocyjno –
informacyjnej, w tym 
wydawanie materiałów 
informacyjno – 
promocyjnych, 
edukacyjno – 
szkoleniowych oraz 
informacyjno – prawnych,

5) czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży, seniorów oraz 
osób niepełnosprawnych,

6) inicjatyw związanych z 
dziedzictwem 
kulturowym, 
historycznym 
i przyrodniczym,

7) przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym,

8) współpracy z instytucjami

i organizacjami 



pozarządowymi 
w zakresie rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego oraz 
wolontariatu,

9) współpracy partnerów 
lokalnych, w szczególności
instytucji 
i organizacji 
pozarządowych oraz grup 
nieformalnych,

10) innych działań 
zmierzających do 
realizacji celów 
statutowych 
Stowarzyszenia.

16 Stowarzyszenie
Zwykłe „SZAFIRKI”

WPIS 23 listopada 
2017 r.
ZMIANA WPISU 
04.04.2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Integracja i działalność na 

rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej

b) Aktywizacja środowiska 
seniorów

c) Realizowanie działań z 
zakresu turystyki i 
rekreacji

d) Współpraca z organami 
społecznymi, 
administracją 
samorządową

Powiatowa i 
Miejsko – 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna im. 
Wiktora 
Bazielicha w 
Starym Sączu, 
filia biblioteczna 
w Gołkowicach 
Górnych 65 A

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela. 
Przedstawicielem 
jest – Jadwiga 
Piętka. Zmiana 
Przedstawiciela 
dokonana Uchwałą 
nr 3/2019 z dnia 
26.03.2019 r. o 
wyborze 
Przedstawiciela 
Stowarzyszenia 
Zwykłego "Szafirki".

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
„SZAFIRKI” 
z dnia 17.11.2017 r.
w sprawie przyjęcia
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie

ZSO.512.14.2017
Wydano  zaświadczenie o wpisie w dniu 
23.11.2017 r.

Wydano zaświadczenie o wpisie w dniu 
19.01.2023 r. 
ZSO.512.1.2023

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Gmina Stary Sącz oraz terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej i kraje Unii 
Europejskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

a) Organizowanie czasu 
wolnego dla seniorów i 
członków stowarzyszenia

b) Organizowanie wyjazdów,
zajęć edukacyjnych, itp.

c) Inicjowanie i 
organizowanie spotkań, 
konferencji, warsztatów 
celem wymiany 
doświadczeń

d) Pozyskiwanie funduszy 
krajowych na realizację 
celów regulaminowych

17 Stowarzyszenie
Miasto  Świętej
Kingi

Wpis 
5 stycznia 2018 r.

zmiana wpisu 
20 lutego 2018 r.

Wykreślono z 

Celem działania Stowarzyszenia jest 
inicjowanie i podejmowanie działań 
służących rozwojowi wspólnoty i 
społeczności lokalnej wzorując się na 
wartościach jakimi kierowała się 
Święta Kinga, poprzez realizację zadań 
publicznych w następujących 
obszarach:

ul. Mickiewicza 
33, 33-340 Stary 
Sącz
Zmiana siedziby 
przyjęta 
Uchwałą nr 

Członkami Zarządu 
są:
Helena Piętka,
Maria Gaudyn,
Jan Szyszka

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej: 

Uchwała  Nr 
2/2017 o przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

PRZEKSZTAŁ
CENIE 
STOWARZYS
ZENIA 
ZWYKŁEGO 
W 
STOWARZYS
ZENIE 

Nie Nie ZSO.512.15.2017
Wydano  zaświadczenie o wpisie w dniu  
05.01.2018 r.
Wydano zaświadczenie o wpisie w dniu 
24.08.2020 r.
Wydano  zaświadczenie o wpisie w dniu  
08.01.2021r.



rejestru w 
związku z  
przekształceniem 
w stowarzyszenie 
rejestrowe
dnia 28.01.2021 r. 

1) pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych
rodzin i osób;

2) wspierania rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej;

3) udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;

4) działalności na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym;

5) działalności 
charytatywnej;

6) podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, 
pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej;

7) ochrony i promocji 
zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 
1638);

8) działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych;

9) działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym;

10) działalności 
wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości;

11) działalności 
wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych;

12) nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania;

13) działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży;

14) kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;

7/2018 Zebrania
Stowarzyszenia 
Miasto Świętej 
Kingi z dnia 5 
lutego 2018 r.  w
sprawie zmiany 
siedziby 
Stowarzyszenia.

Każdy członek 
Zarządu jest 
uprawniony do 
reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz.
Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody 
wszystkich członków

Marian 
Chronowski,
Członkowie: 
Albina 
Tokarczyk,
Grażyna Kopeć.

Miasto Świętej 
Kingi

Zmieniony Uchwałą
nr 6/2018 z dnia 5 
lutego 2018 r. w 
sprawie zmiany 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Miasto Świętej 
Kingi (w § 2 
określającym cel 
i środki działania 
Stowarzyszenia w 
pkt 2 ppkt 2,3,4

REJESTROW
E 
30.07.20120
r. UCHWAŁA
ZEBANIA 
CZŁONKÓW 
STOWARZYS
ZENIA 
Przekształco
ne ze 
stowarzysze
nia zwykłego
Postanowien
iem Sądu 
Rejonowego
w Krakowie 
z dnia 
27.01.2021r.
KR.XII NS-
REJ.KRS/012
799/20/356
KRS 
0000879141



15) wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej;

16) turystyki i krajoznawstwa;
17) porządku i 

bezpieczeństwa 
publicznego;

18) udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego;

19) ratownictwa i ochrony 
ludności;

20) działalności na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między 
społeczeństwami;

21) promocji i organizacji 
wolontariatu;

22) pomocy Polonii i Polakom
za granicą;

23) działalności na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych;

24) promocji Rzeczypospolitej
polskiej za granicą;

25) działalności na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechniania i 
ochrony praw dziecka;

26) przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym;

27) działalności na rzecz 
organizacji 
pozarządowych oraz 
podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3 w zakresie 
określonym w art. 4 pkt 1-
32a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1817)

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar RP, ze szczególnym 
uwzględnieniem Miasta Starego Sącza 
i województwa małopolskiego. Dla 
realizacji celów statutowych może 
prowadzić działania poza granicami 
kraju, na terenie innych państw, z 
poszanowaniem tamtejszego prawa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:



1) organizowanie 
konferencji, seminariów, 
spotkań i debat oraz 
wystaw;

2) współpracę z Klasztorem 
ss. Klarysek w Starym 
Sączu w zakresie jego 
funkcjonowania, a w 
szczególności w zakresie 
ochrony dóbr kultury, 
dziedzictwa narodowego i
tradycji;

3) wspieranie materialne 
Klasztoru ss. Klarysek w 
Starym Sączu;

4) współpracę z 
Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania w 
Starym Sączu;

5) prowadzenie działalności 
wydawniczej i 
informacyjno-
promocyjnej;

6) organizowanie zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
kultury, sportu i innych 
zajęć rozwijających 
umiejętności i 
zainteresowania dzieci i 
młodzieży oraz 
mieszkańców Starego 
Sącza zgodnych z celami 
Stowarzyszenia;

7) organizowanie imprez 
kulturalnych i 
sportowych, przeglądów, 
zlotów, rajdów zgodnych z
założonymi celami 
Stowarzyszenia w 
ustalonych obszarach;

8) organizowanie turystyki 
pielgrzymkowej na 
terenie kraju i zagranicą 
oraz innych form 
wypoczynku dla 
mieszkańców;

9) propagowanie i 
organizowanie wymiany 
międzykulturowej oraz 
zacieśnianie więzi między 
społeczeństwami krajów z
miastami partnerskimi 
Starego Sącza oraz 
związanych z życiem i 
działalnością Św. Kingi;

10) zbieranie środków 
finansowych potrzebnych 
na realizację celów 
Stowarzyszenia;



11) pozyskiwanie sponsorów, 
darczyńców i innych 
podmiotów, które mogą 
udzielić Stowarzyszeniu 
pomocy w realizowaniu 
jego celów statutowych;

12) utworzenie i prowadzenie
Klubu Seniora.

18 Stowarzyszenie 
Historyczno – 
eksploracyjne 
Sądecczyzny

Wpis 
23 marca 2018 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Działania w zakresie 

propagowania historii i 
tradycji narodowych.

2) Pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju 
świadomości narodowej 
i kulturowej.

3) Prowadzenie działalności 
edukacyjnej wśród dzieci i
młodzieży.

4) Czynny udział w życiu 
naukowym środowisk 
lokalnych dotyczącym 
propagowania wiedzy      
o historii.

5) Poznawanie i 
rozpowszechnianie 
przeszłości historycznej 
regionu.

6) Wdrażanie 
zainteresowania historią 
w społeczności lokalnej, a 
w szczególności wśród 
dzieci I młodzieży.

7) Kształtowanie postaw 
patriotycznych i 
aktywności społecznej.

8) Dokumentowanie i 
popularyzowanie dorobku
historycznego 
i kulturowego regionu.

9) Ochrona zabytków oraz 
działania mające na celu 
ocalenie ich 
od zapomnienia i 
dewastacji.

Barcice 190
33-342 Barcice 

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela – 
Stanisława Pustułkę.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2018 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Historyczno – 
eksploracyjnego 
Sądecczyzny z dnia 
19.03.2018 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 

publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.5.2018

Wydano  zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  22.03.2018 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 



obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

1) Prowadzenie działalności 
dydaktycznej, 
informacyjnej 
i promocyjnej regionu.

2) Współpracę z Muzeum 
Okręgowym.

3) Współpracę z 
organizacjami 
pozarządowymi, 
administracją 
samorządową i rządową 
oraz innymi podmiotami 
prawnymi oraz osobami 
fizycznymi realizującymi 
cele i zadania 
Stowarzyszenia.

4) Gromadzenie 
dokumentów, relacji 
świadków, artefaktów, 
zdjęć.

5) Pomoc w opiece nad 
miejscami historycznymi 
regionu.

6) Pomoc w organizacjach 
imprez i uroczystości 
patriotycznych 
i kulturowych w regionie.

7) Podnoszenie kwalifikacji 
członków stowarzyszenia

19 Akademia Football 
Start

Wpis 
10 maja 2018 r.

Celem Akademii Football Start jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych na 
terenie działania Akademii oraz 
wychowanie przez kulturę fizyczną.

Witowice Górne 
44
33-314 Łososina 
Dolna

Uchwała nr 3/18 
Zebrania 
Założycielskiego
Akademii Football 
Sart z dnia 
16.04.2018 r. w 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2018 Zebrania 
Założycielskiego 
Akademii Football 
Start z dnia 
16.04.2018r. W 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 

Nie Nie Nie ZSO.512.7.2018

Wydano  zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  10.02.2020 r.

Wydano  zaświadczenie 
Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska. 



sprawie wyboru 
Zarządu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego Akademii 
Football Start
 Andrzej Grabczyk – 
Prezes
Daniel Kowalik – 
Wiceprezes
Damian Skórnóg – 
Skarbnik
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i
składania innych 

sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Akademia Football 
Start.

publicznego. o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  29.01.2021 r.

Wydano  zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  16.02.2022 r.

Wydano  zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  17.02.2023 r.

2. Akademia realizuje swoje cele przez:
a) a)współdziałanie z 

organami samorządów 
terytorialnych i organami 
władz państwowych w 
celu zapewnienia 
członkom Akademii 
właściwych warunków do 
uprawiania sportu

b) uczestniczenie  w
rozgrywkach  i  zawodach
sportowych  rangi
krajowej  i
międzynarodowej

c) organizowanie  zawodów,
imprez  sportowych  i
rekreacyjnych

d) sprawowanie opieki 
wychowawczej i 
szkoleniowej nad 
członkami Akademii.

20 Stowarzyszenie 
Zwykłe 
„BUZDYGAN”

Wpis 
22 maja 2018 r.

Celem Stowarzyszenia Zwykłego 
„BUZDYGAN” jest:

a) tworzenie i wspieranie 
możliwości rozwijania pasji przez
członków Stowarzyszenia w 
zakresie zainteresowania bronią 
palną i strzelectwem 
sportowym;
b) tworzenie płaszczyzny do 
wymiany wiedzy i 
doświadczenia między 
członkami Stowarzyszenia;
c) reprezentowanie interesów 
oraz ochrona praw członków 
Stowarzyszenia;
d) koordynowanie działań 
członków Stowarzyszenia;
e) kształtowanie pozytywnego 
wizerunku kolekcjonerów i 

ul. Zielona 5
33-370 Muszyna

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Krzysztof 
Skrzypiec

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 
o przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
„BUZDYGAN” z dnia
12 maja 2018 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 

publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.10.2018



miłośników broni palnej;
f) popularyzacja 
kolekcjonowania broni palnej, w
szczególności pomoc w 
zakładaniu kolekcji;
g) popularyzacja zasad sztuki 
strzeleckiej, w szczególności 
kształtowanie prawidłowych 
nawyków strzeleckich i 
kolekcjonerskich;
h) popularyzacja wiedzy o broni
palnej, jej kolekcjonowaniu oraz 
o zasadach bezpiecznego 
posługiwania się nią;
i) kształtowanie i rozwijanie 
odpowiedzialnych postaw 
obywatelskich.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
przez:

a) umożliwianie  systematycznego
doskonalenia umiejętności 
strzeleckich członków 
Stowarzyszenia;
b) prowadzenie działalności 
promującej rekreacyjne 
uprawianie strzelectwa;
c) szerzenie wiedzy o historii i 
tradycji strzelectwa;
d) podnoszenie świadomości 
społecznej w zakresie poprawnego
i bezpiecznego posługiwania się 
bronią palną;
e) organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, pokazów oraz 
innych imprez o charakterze 
kulturalnym, historycznym i 
sportowym;
f) prowadzenie działalności 
sprzyjającej integracji członków 
Stowarzyszenia, wspieraniu ich 
aktywności społecznej, 
kulturalnej, sportowej i 
rekreacyjnej;
g) współpracę z właściwymi 
organami i instytucjami w zakresie
podejmowania i wspierania 
działań, służących realizacji celów 
Stowarzyszenia;
h) prowadzenie działalności 
wydawniczej w formie 
niedochodowej;
i) współpracę z instytucjami i 
organizacjami o zbliżonych celach 
działania;
j) inne działania, służące 
realizacji celów Stowarzyszenia.



21 Stowarzyszenie 
Seniorów 
„Młodzi Duchem”

Wpis 
10 października 
2018 r.

Zmiana wpisu 
20 grudnia 2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Skupianie środowisk 

seniorów miłośników 
tradycji regionu;

2) Wymiana informacji i 
doświadczeń tut. 
środowiska;

3) Zadbanie o formę fizyczna
seniorów.

Siedlce - Dom 
Kultury
33-322 Korzenna

Członkami Zarządu 
są:
Anna Szczurek – 
Przewodniczący 
Zarządu,
Zofia Wolińska – 
Członek Zarządu,
Jan Rosiek – Członek 
Zarządu

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw 
i składania innych 
oświadczeń woli, 
w szczególności 
w sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
Członków Zarządu 
działających łącznie.

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Bożena Rosiek - 
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej:,
Teresa 
Lipczyńska – 
Członek Komisji 
Rewizyjnej, 
Krystyna 
Gajewska – 
Członek Komisji 
rewizyjnej

Uchwała nr 
2/09/2018 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Seniorów „Młodzi 
Duchem” z dnia 
18.09.2018 r.  
w sprawie 
przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 

publicznego.

Wykreślenie
z ewidencji
20.12.2019

r.
Rozwiązanie
stowarzysze

nia 
Uchwała nr

1
Walnego 
Zebrania 
Stowarzysze
nia o nazwie
„Stowarzysz
enie 
Seniorów 
„Młodzi 
Duchem” z 
dnia 
26.11.2019 
r. w sprawie 
rozwiązania 
Stowarzysze
nia 
Uchwała nr 
2  o 
przeznaczeni
u majątku 

Anna 
Szczurek – 
Przewodnicz
ący Zarządu,

Nie 
ZSO.512.19.2018

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele
poprzez:

1) Organizację spotkań;
2) Udział  w  ćwiczeniach  dla

zdrowia;
3) Czynny  udział  w  pracach

Akademii Seniora.

22 STOWARZYSZENIE 
LEŚNE „SUDOŁ”

Wpis 
7 listopada 2018 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Działalność na rzecz 

właściwej i racjonalnej 
gospodarki leśnej na 
parcelach            
stanowiących 
indywidualną własność 
członków w kompleksie 
leśnym „Sudoł” i innych 
kompleksach leśnych.

2) Popularyzowanie wiedzy z
tej dziedziny wśród 
członków Stowarzyszenia.

Czerwona Góra 
12
33-330 Grybów

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Andrzej 
Zasowski

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2018 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenie 
Leśne „Sudoł” 
z dnia 30.10.2018 r.
w sprawie 
przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 

publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.20.2018
Wydanie zaświadczenia o wpisie do 
Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych w dniu
7.11.2018 r.



3) Promocja i wspieranie 
czytelnictwa i wiedzy 
fachowej z dziedziny 
leśnictwa.

4) Edukowanie dzieci i 
młodzieży w ramach 
kompetencji 
przedmiotowych

5) Działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy w tym 
rozwój przedsiębiorczości
w regionie.

6) Działalność 
wspomagająca rozwój 
społeczności lokalnych.

7) Ochrona i promocja 
działalności ekologicznej 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego.

8) Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez 
promowanie turystyki i 
krajoznawstwa.

9) Ekologia oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego.

10) Podejmowanie działań na 
rzecz zrównoważonego 
rozwoju, ochrony 
przyrody oraz kreowanie 
postaw proekologicznych 
wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych.

11) Wspieranie działalności 
na rzecz ochrony 
środowiska.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

1) Współpracę z 
Nadleśnictwem Lasów 
Państwowych w zakresie 
gospodarki leśnej.

2) Współpracę z właściwymi 
organami administracji 
terenowej itp.

3) Prowadzenie działalności 



instruktarzowej, 
edukacyjnej, 
organizacyjnej, np. w 
zakresie sprawowania 
nadzoru na terenach 
leśnych należących do 
członków stowarzyszenia 
oraz innych kompleksach 
leśnych.

4) Współpraca z służbami 
leśnymi Lasów 
Państwowych.

5) Zagospodarowanie 
drewna opałowego, 
pozyskanego z pielęgnacji 
i likwidacji szkód 
losowych takich jak: 
wichury, pioruny, pożary.

6) Organizacja pozyskiwania 
drewna z parceli 
należących do członków 
Stowarzyszenia
w porozumieniu i pod 
nadzorem pracowników 
nadleśnictwa. 

7) Prowadzenie działalności 

doradczej, szkoleniowej i 
edukacyjnej.

8) Organizowanie czasu 
wolnego dla członków 
stowarzyszenia.

9) Organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, konferencji 
służących realizacji zadań 
statutowych.

10) Podejmowanie innych 
działań i inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 
statutowych.

11) Współpraca z instytucjami
o podobnych celach 
działania.

12) Utrzymywanie kontaktów,
wymiana doświadczeń i 
współpraca  z innymi 
organizacjami o tym 
samym lub podobnym 
profilu działania.



23 STOWARZYSZENIE
REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNEJ
„WITEŹ”

Wpis 
20 marca 2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Edukowanie dzieci i 

młodzieży w ramach 
kompetencji 
przedmiotowych.

2. Organizowanie i 
wspieranie działań 
edukacyjnych, 
oświatowych, 
kulturowych 
i sportowych.

3. Wspieranie integracji 
międzypokoleniowej.

4. Promocja i wspomaganie 
nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania.

5. Upowszechnianie kultury i
sztuki, ochrona dóbr 
kultury 
i tradycji.

6. Wspieranie edukacji 
dzieci i młodzieży poprzez
podejmowanie działań w 
dziedzinie oświaty, 
wychowania, kultury 
fizycznej 
i sportu.

7. Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, 
pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

8. Upowszechnianie oraz 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji.

9. Działania w celu 
uzyskania pomocy 
finansowej, rzeczowej 
w organizowaniu obozów 
naukowych, sportowych, 
plenerów dla uczniów 
oraz promowania ich poza
szkołą.

10. Wspieranie rozwoju: 
społecznego, kulturalnego

i obywatelskiego dzieci, 
młodzieży oraz 
mieszkańców.

11. Kultywowanie tradycji 
patriotycznych i 
historycznych wśród 
młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców.

Siołkowa 468, 
33-330 Grybów

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Paweł Obrzut

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2019 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji 
Historycznej 
„WITEŹ” z dnia 
13.03.2019 r. w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie ZSO.512.6.2019



12. Rozwijanie i wspieranie 
działalności o charakterze 
promocyjnym, 
edukacyjnym, 
kulturalnym i sportowo 
rekreacyjnym wśród 
mieszkańców.

13. Prowadzenie działalności 
kulturalnej.

14. Wspieranie rozwoju 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury.

15. Wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności 
lokalnych.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele
poprzez:

1. Organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych 
oraz spotkań 
okolicznościowych.

2. Organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, konferencji 
służących realizacji zadań 
statutowych.

3. Współpraca z instytucjami
o podobnych celach 
działania.

4. Organizowanie szkoleń, 
warsztatów, oraz spotkań 
służących realizacji zadań 
statutowych.

5. Współdziałanie z innymi 
organizacjami i 
instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi w zakresie 
realizacji celów 
statutowych.

6. Inicjowanie i 
organizowanie spotkań, 
konferencji, warsztatów 
celem wymiany 
doświadczeń.

7. Pozyskiwanie funduszy na
cele statutowe dla 
stowarzyszenia.

8. Dbałość o zabytki 
kulturowe i tradycje.

9. Uczestnictwo w 
jarmarkach kulturalnych, 
kiermaszach, obchodach 
świat kościelnych i 
ludowych.

10. Organizowanie zajęć 
edukacyjnych, 
sportowych i innych zajęć 



rozwijających 
umiejętności i 
zainteresowania dzieci, 
młodzieży oraz osób 
dorosłych.

11. Podejmowanie innych 
działań i inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 
statutowych.

12. Uczestnictwo w 
wystawach, koncertach, 
konkursach, festiwalach, 
dożynkach.

24 STOWARZYSZENIE
PSZCZELARZY
ŁĄCKO

Wpis 25 kwietnia 
2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a. Reprezentowanie 

interesów pszczelarzy 
zrzeszonych 
w stowarzyszeniu,

b. Integrowanie środowisk 
pszczelarzy,

c. Podnoszenie kwalifikacji 
pszczelarzy, rozwój 
pszczelarstwa,  
i ochrona środowiska 
naturalnego,

d. Popularyzowanie 
polskiego miodu i innych 
produktów pszczelich 
wśród społeczeństwa,

e. Promowanie ważnej roli 
pszczół jako czynnika 
plonotwórczego,

f. Promowanie stosowania 
produktów pszczelich w 
żywieniu 
i profilaktyce,

g. Popularyzowanie dobrej 
etyki pszczelarzy,

h. Promocja zdrowia,
i. Propagowanie aktywnego

wypoczynku zdrowego 
stylu życia oraz wiedzy o 
zdrowiu,

j. Promocja metod 
tradycyjnego dbania o 
zdrowie i dobrą kondycję 
psychofizyczną,

k. Działalność na rzecz 
ekologii, ochrony zwierząt
oraz dziedzictwa 
przyrodniczego,

l. Podtrzymywanie tradycji, 
pielęgnowanie Polskości 
oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

Czerniec 57, 
33-390 Łącko

Członkami Zarządu 
są:
Piotr Kurpisz – 
Prezes
Jan Borzęcki – 
Wiceprezes
Piotr Cebula – 
Wiceprezes
Benedykt Tokarczyk 
– Skarbnik
Andrzej Chlebda – 
Sekretarz

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Krzysztof 
Pyrdoł - 
Przewodniczący
Robert Gonciarz
- Członek
Antoni Myjak – 
Zasadni – 
Członek

Przyjęty Uchwałą nr
2/04/2019 
Zebrania 
Założycielskiego 
Koło Pszczelarzy 
Łącko z dnia 
07.04.2019 r. w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 24
ZSO.512.9.2019



m. Wspomaganie
wynalazczości,
innowacyjności  oraz
wdrażanie  nowych
rozwiązań technicznych w
praktyce  i  życiu
codziennym.

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, a w
szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.
Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody 
wszystkich członków 
stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności.

Terenem działania Stowarzyszenia jest
jest obszar Rzeczypospolitej.

a. Udzielanie 
wszechstronnej pomocy 
pszczelarzom w pracach 
organizacyjnych i 
fachowych, poprzez 
instruktaż, pomoc 
w organizowaniu kursów, 
odczytów, pokazów w 
zakresie unowocześniania
metod gospodarki 
pasiecznej, zapobiegania 
i zwalczania chorób,

b. Reprezentowanie i 
ochrona interesów 
pszczelarzy wobec władz 
i instytucji,

c. Podejmowanie działań i 
współpracy z instytucjami
i organizacjami 
w zakresie ochrony 
środowiska 
przyrodniczego, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem ochrony 
pszczół przed zatruciami,

d. Inspirowanie 
współdziałania z 
jednostkami gospodarki 
rolnej 
i leśnej w zakresie 
rozszerzenia bazy 
pożytkowej i jej 
racjonalnego 
wykorzystania,

e. Opiniowanie wartości 
użytkowej pszczół,

f. Organizowanie 
zbiorowego zaopatrzenia 
członków stowarzyszenia 
w środki pomocne w 
prowadzeniu pasiek,

g. Organizacja konferencji, 
szkoleń, warsztatów, 
wyjazdów edukacyjnych, 
wykładów, kursów i 
wycieczek oraz innych 
zajęć aktywizacyjnych, 
mających związek z 
pszczelarstwem,

h. Pomoc w organizacji 



sprzedaży miodu i innych 
produktów pszczelich, 
organizacja targów, 
jarmarków, konkursów, 
wystaw,

i. Promocja regionu,
j. Organizowanie działań 

mających na celu 
współpracę 
międzypokoleniową

25 STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
KAMIONKI MAŁEJ

Wpis 
7 czerwca 2019 r.

Zmiana wpisu 5 
marca 2020 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działań na 

rzecz rozwoju i promocji 
Kamionki Małej;

2. Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
przyrodniczego;

3. Pomoc społeczna dla 
dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej                       i 
wyrównywanie ich szans;

4. Działania na rzecz z 
edukacji i wychowania 
dzieci i młodzieży;

5. Organizowanie i 
wspieranie działań 
edukacyjnych, 
oświatowych, 
kulturowych i 
sportowych;

6. Organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży (m.in. obozów 
edukacyjnych);

7. Podejmowanie wszelakich
działań w celu rozwijania 
uzdolnień, zdolności i 
talentów dzieci, 
młodzieży;

8. Działalność na rzecz 
rozwoju sportu;

9. Wspieranie integracji 
międzypokoleniowej;

10. Aktywizacja ludzi 
starszych;

11. Upowszechnianie 
aktywnego wypoczynku 
wśród mieszkańców;

12. Działalność na rzecz 
rozwoju turystyki;

13. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom;

Kamionka Mała 
21, 33-334 
Kamionka 
Wielka

Członkami Zarządu 
są:
Marzena Michalik – 
Prezes,
Barbara Pogwizd – 
Vice Prezes,
Anna Tokarczyk – 
Skarbnik,
Stanisław Pogwizd – 
Sekretarz

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania
umów, udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli,
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.
Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody 
wszystkich członków 
stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
 pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności. Wybór 
Vice Prezesa przyjęty
Uchwałą nr 2/2020 z

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała o 
przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Miłośników 
Kamionki Małej 
Zebrania 
Założycielskiego z 
dnia 28.05.2019 r. 

Regulamin 
zmieniony Uchwałą
nr 1/2020 z dnia 
25.02.2020 r. 
Walnego Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
Miłośników 
Kamionki Małej w 
sprawie dokonania 
zmian w 
Regulaminie 
Stowarzyszenia:
W § 2 Cel i środki 
działania w punkcie
1 wykreśla się 
podpunkt 20.
W § 4 Władze 
Stowarzyszenia w 
punkcie 17 
dokonuje się 
zmiany zapisu: 
Zarząd składa się z 
4 - członków, w tym
prezesa, vice 
prezesa, skarbnika 
i sekretarza 
wybieranych przez 
Walne Zebranie 
Członków.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 25
ZSO.512.12.2019

Wydanie zaświadczenia  
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 20.05.2020 r.



14. Ochrona i promocja 
zdrowia oraz 
podejmowanie działań      
promujących profilaktykę 
i ochronę zdrowia oraz 
zdrowy styl życia;

15. Działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy w tym 
rozwój przedsiębiorczości 
w regionie;

16. Promocja oraz wspieranie
gospodarstw rolnych oraz 
lokalnych      produktów;

17. Upowszechnianie kultury i
sztuki, ochrona dóbr 
kultury i tradycji;

18. Działalność na rzecz 
poprawy jakości życia 
mieszkańców;

19. Działalność na rzecz 
budowy, rozbudowy oraz 
renowacji istniejącej bazy 
Rekreacyjno – kulturalno 
– sportowej 
zlokalizowanej na         
terenie Kamionki Małej;

20. Przeciwstawienie się 
budowie Punktu 
Selektywnej Zbiórki            
Odpadów Komunalnych w
Kamionce Małej;

dnia 25.02.2020 r. 
Walnego Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
Miłośników 
Kamionki Małej
w sprawie 
dokonania wyboru 
Vice Prezesa 
Stowarzyszenia.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
cała Polska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

1. Organizowanie wszelkiego
rodzaju imprez 
kulturalnych, sportowych 
oraz spotkań 
okolicznościowych;

2. Organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, konferencji 
służących realizacji zadań 
Stowarzyszenia;

3. Organizacja różnego 
rodzaju imprez, 
jarmarków mających na 
celu promocję lokalnych 
produktów oraz 



rękodzieła;
4. Organizowanie wycieczek 

edukacyjnych i 
krajoznawczych;

5. Organizowanie wycieczek,
zielonych szkół, koloni 
oraz półkoloni dla dzieci i 
młodzieży;

6. Organizowanie zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży;

7. Organizowanie czasu 
wolnego;

8. Organizowanie wszelkiego
rodzaju inicjatyw 
mających na celu ochronę
środowiska oraz 
dziedzictwa kulturowego;

9. Utrzymywanie kontaktów,
wymiana doświadczeń i 
współpraca         z innymi 
organizacjami podobnym 
profilu działania,

10. Współpraca z władzami 
lokalnymi oraz 
samorządowymi                 
i rządowymi mająca na 
celu rozwój Kamionki 
Małej;

11. Występowanie do 
organów władzy 
państwowej i 
samorządowej      w 
sprawach związanych z 
celami Stowarzyszenia;

12. Współdziałanie z innymi 
organizacjami i 
instytucjami krajowymi     
i zagranicznymi w zakresie
realizacji celów 
Stowarzyszenia;

13. Prowadzenie mediacji w 
sprawach spornych 
między mieszkańcami 
sołectwa a administracją 
rządową i samorządową;

14. Podejmowanie innych 
działań i inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 



Stowarzyszenia;
15. Pozyskiwanie funduszy na

rzecz realizacji celów 
Stowarzyszenia;

16. Organizowanie zbiórek 
publicznych i imprez 
charytatywnych;

17. Nawiązywanie kontaktów 
w celu pozyskania źródeł 
finansowania;

18. Wydawanie książek, 
czasopism, broszur 
związanych z celami 
Stowarzyszenia;

19. Prowadzenie działań 
mających na celu 
propagowanie idei            
Stowarzyszenia;

26 Stowarzyszenie
Pszczelarzy Ul

WPIS 
30 grudnia 2019 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Wszechstronna 

działalność w zakresie 
pszczelarstwa – 
kultywowanie 
tradycyjnego 
pszczelarstwa

2) Reprezentowanie 
interesów pszczelarzy 
zrzeszonych 
w stowarzyszeniu

3) Podnoszenie kwalifikacji 
pszczelarzy, rozwój 
pszczelarstwa 
i ochrona środowiska 
naturalnego

4) Popularyzowanie 
polskiego miodu i innych 
produktów pszczelich

5) Promocja zdrowia
6) Wspomaganie 

wynalazczości, 
innowacyjności oraz 
wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w
praktyce i życiu 
codziennym

ul. Przysietnica 
402, 33-340 
Stary Sącz

Członkami Zarządu 
są:
Prezes - Jan 
Borzęcki, 
Wiceprezes -  Łukasz 
Michalik, 
Skarbnik - Tadeusz 
Stawiarski, 
Sekretarz - Henryk 
Janik

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
Członków Zarządu 
działających łącznie.

Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej –  
Jarosław 
Gnoiński
Członek Komisji 
Rewizyjnej – 
Jerzy Soboń
Członek Komisji 
Rewizyjnej – Jan
Tokarczyk

Przyjęty Uchwałą nr
2/2019 Zebrania 
Założycielskiego z 
dnia 22.12.2019 r. 
w sprawie przyjęcia
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 26
ZSO.512.19.2019

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej  Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
 Udzielanie wszechstronnej 



pomocy w pracach 
organizacyjnych 
i fachowych, poprzez instruktaż, 
pomoc w organizowaniu kursów, 
odczytów pokazów w zakresie 
metod gospodarki pasiecznej 
i zwalczania chorób

 Reprezentowanie i obrona 
interesów pszczelarzy wobec 
władz 
i urzędów i instytucji

 Podejmowanie działań i 
współpracy instytucjami i 
organizacjami naukowymi w 
zakresie ochrony środowiska 
naturalnego uwzględnieniem 
ochrony pszczół

 Inspirowanie współdziałania z 
jednostkami gospodarki rolnej 
i leśnej w zakresie rozszerzania 
bazy poużytkowej i jej 
racjonalnego wykorzystania

 Podejmowanie działań, inicjatyw  
w celu pozyskiwania środków 
finansowych na działalność 
regulaminową

 Opiniowanie wartości użytkowej 
pszczół

 Promowanie ważnej roli pszczół 
jako czynnika plonotwórczego

 Promowanie stosowania 
produktów pszczelich w żywieniu 
i profilaktyce

 Prowadzenie działalności 
edukacyjnej wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych

 Organizowanie zbiorowego 
zaopatrzenia członków 
stowarzyszenia w środki pomocne 
w prowadzeniu pasiek

 Popularyzowanie dobrej etyki 
pszczelarskiej

 Organizacja konferencji, szkoleń, 
warsztatów, wyjazdów 
edukacyjnych, wykładów, szkoleń 
oraz innych zajęć aktywizacyjnych 
mających związek z 
pszczelarstwem

 Pomoc w organizacji sprzedaży 
miodu i innych produktów 

uprzedniej zgody 
wszystkich członków 
stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności.



pszczelich, organizacja targów, 
jarmarków, konkursów, wystaw

 Propagowanie aktywnego 
wypoczynku, zdrowego trybu życia
oraz wiedzy o zdrowiu

 Promocja metod tradycyjnego 
dbania o zdrowie i dobrą kondycję 
psychofizyczną

 Promocja regionu
 Działalność na rzecz ekologii, 

ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 
przyrodniczego

 Podtrzymywanie tradycji, Polskości
oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

 Organizowanie działań mających 
na celu współpracę 
międzypokoleniową

27 Klub Seniora W 
Marcinkowicach

Wpis 21 stycznia 
2020 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Wspieranie integracji 

międzypokoleniowej;
2) Upowszechnianie kultury i

sztuki, ochrona dóbr 
kultury i tradycji;

3) Ochrona i promocja 
działalności ekologicznej 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego;

4) Ochrony środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez 
promowanie turystyki i 
krajoznawstwa;

5) Wspieranie i 
upowszechnianie sportu, 
kultury fizycznej i 
zdrowego stylu życia;

6) Promowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego;

7) Propagowanie, 
kultywowanie i 
upowszechnianie 
turystyki 
i krajoznawstwa;

8) Krzewienie kultury 
fizycznej wśród dorosłych;

9) Upowszechnianie 
właściwych postaw w 

Marcinkowice 
1D/2, 33-393 
Marcinkowice

Zarząd:
Prezes - Beata 
Karbowiak
Wiceprezes – 
Marianna Pilawska
Skarbnik – Stanisław 
Łożański
Sekretarz – Barbara 
Konar
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.
Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody 
wszystkich członków 

Komisja 
Rewizyjna:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej –  
Danuta Niemas
Członek Komisji 
Rewizyjnej – 
Antonina Witek
Członek Komisji 
Rewizyjnej – 
Krystyna Konar

Przyjęty Uchwałą nr
2/2020 Zebrania 
Założycielskiego 
Klubu Seniora 
w Marcinkowicach 
z dnia 13.01.2020 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 27 ZSO.512.22020



zakresie ochrony zdrowia,
higieny życia codziennego
oraz promocji zdrowia;

10) Propagowanie sportu jako
wartościowej formy 
spędzania czasu wolnego, 
niezależnie od wieku i 
warunków 
środowiskowych;

11) Promowanie czynnego 
uprawiania sportu jako 
sposobu na rozwój 
własnej osobowości;

12) Utrzymywanie kontaktów,
wymiana doświadczeń i 
współpraca 
z innymi organizacjami o 
tym samym lub 
podobnym profilu 
działania.

stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej  Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

1) Organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych 
oraz spotkań 
okolicznościowych;

2) Organizowanie szkoleń, 
warsztatów, seminariów, 
wykładów, konferencji 
służących realizacji zadań 
statutowych;

3) Organizowanie wycieczek 
edukacyjnych i 
krajoznawczych;

4) Współpraca z instytucjami
o podobnych celach 
działania;

5) Organizowanie szkoleń, 
warsztatów oraz spotkań 
służących realizacji zadań 
statutowych;

6) Występowanie do 
organów władzy 
państwowej i 
samorządowej 
w sprawach związanych z 
celami statutowymi;

7) Organizowanie czasu 



wolnego dla członków 
stowarzyszenia;

8) Pozyskiwanie funduszy na
cele statutowe dla 
stowarzyszenia;

9) Nawiązywanie kontaktów 
w celu pozyskania źródeł 
finansowania;

10) Dbałość o zabytki 
kulturowe i tradycje;

11) Organizowanie pikników, 
festynów, dożynek;

12) Podejmowanie innych 
działań i inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 
statutowych.

28 Stowarzyszenie 
Zwykłe na rzecz 
rozwoju Szkoły 
Podstawowej Nr 2 
im. Polskich 
Olimpijczyków w 
Krynicy-Zdroju 
„Razem dla 
Dwójki”

11 marca 2020 r. Celem działania Stowarzyszenia jest:
 Rozwijanie i wspieranie 

działań edukacyjnych, 
wychowawczych, 
sportowych, kulturalnych 
na rzecz uczniów, ich 
rodzin oraz pracowników 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Polskich 
Olimpijczyków 
w Krynicy-Zdroju.

 Pozyskiwanie środków 
materialnych, służących 
celom działalności 
Stowarzyszenia.

 Inspirowanie, 
aktywizowanie i 
integrowanie 
mieszkańców na rzecz 
wszechstronnego rozwoju
szkoły i środowiska 
lokalnego.

 Wspieranie działań szkoły 
zmierzających do 

ul. 
Kraszewskiego 
158, 
33-380 Krynica –
Zdrój

Zarząd:
Prezes Zarządu – 
Lucyna Mirek
Sekretarz Zarządu – 
Katarzyna Syrkiewicz
Skarbnik Zarządu – 
Elżbieta Walaszek
Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
na zewnątrz przez 
Prezesa Zarządu.
Podejmowanie przez
Zarząd czynności 
przekraczających 
zakres zwykłego 
zarządu wymaga 
uprzedniej zgody 
wszystkich członków 
stowarzyszenia 
zwykłego oraz 
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do 
dokonania tych 
czynności.

Komisja 
Rewizyjna:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej - 
Dawid Gomółka
Członek Komisji 
Rewizyjnej - 
Renata Gniewek
Członek Komisji 
Rewizyjnej - 
Elżbieta Padula

Uchwała nr 2/2020 
o przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego na rzecz 
rozwoju Szkoły 
Podstawowej Nr 2 
im. Polskich 
Olimpijczyków w 
Krynicy - Zdroju 
„Razem dla Dwójki”
z dnia 20.02.2020 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 28 ZSO.512.72020



kształtowania postaw 
patriotycznych, 
obywatelskich  i 
społecznych uczniów 
szkoły.

 Pomnażanie dorobku 
naukowego, 
wychowawczo – 
dydaktycznego szkoły, 
kulturalnego i 
materialnego szkoły.

 Propagowanie osiągnięć 
dorobku szkoły, 
prowadzenie działań 
popularyzujących 
osiągnięcia szkoły i jej 
zasłużonych 
wychowanków.

 Wspomaganie rozwoju 
zawodowego nauczycieli i 
pracowników 
niepedagogicznych.

 Upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i 
rekreacji, promocji 
zdrowego życia, turystyki.

 Rozpowszechnianie 
kultury i sztuki, 
podtrzymywanie tradycji 
narodowych oraz 
lokalnych.

 Działanie na rzecz 
integracji europejskiej.

 Działalność charytatywna 
na rzecz dzieci i młodzieży
potrzebujących pomocy.

 Pomoc społeczna dla 
dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej 
i wyrównywanie ich 
szans.

 Promowanie wszelkich 
działań związanych z 
edukacją                             i 
wychowaniem dzieci i 
młodzieży.

 Ochrona i promocja 
zdrowia oraz 
podejmowanie działań 
promujących profilaktykę 

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.



i ochronę zdrowia.
 Edukowanie dzieci i 

młodzieży w ramach 
kompetencji 
przedmiotowych.

 Działania na rzecz dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej.

 Organizowanie i 
wspieranie działań 
edukacyjnych, 
oświatowych, 
kulturowych i 
sportowych.

 Organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży (m. in. obozów 
edukacyjnych).

 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży.

 Promocja i organizacja 
wolontariatu.

 Podejmowanie wszelakich
działań w celu rozwijania 
uzdolnień, zdolności i 
talentów dzieci, 
młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych.

 Promocja i wspomaganie 
krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży.

 Wspieranie rozwoju 
uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych,
wybitnie uzdolnionych lub
niepełnosprawnych.

 Promocja innowacyjnych 
akcji edukacyjnych, 
kulturalnych  
i sportowych na terenie 
szkoły i poza nią.

 Podejmowanie w ramach 
obowiązujących 
przepisów wszelkich 
przedsięwzięć związanych
z rozwojem szkoły.

 Propagowanie 
przykładów dobrych 



praktyk w zakresie 
racjonalnych rozwiązań na
rzecz rozwoju szkoły.

 Działalność związana z 
rozwojem świadomości 
społecznej, 
przeciwdziałaniem 
patologiom społecznymi 
uzależnieniom.

 Upowszechnianie oraz 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji.

 Współudział w 
inicjowaniu, koordynacji i 
uzyskiwaniu środków 
finansowych na rzecz 
dzieci i szkoły.

 Wdrażanie innowacyjnych
programów edukacyjnych 
dostosowanych do 
wymogów reformy 
oświaty.

 Współdziałanie z 
instytucjami 
wspierającymi działalność
szkoły we wszystkich 
płaszczyznach jej pracy.

 Działania w celu 
uzyskania pomocy 
finansowej, rzeczowej 
w organizowaniu obozów 
naukowych, sportowych, 
plenerów dla uczniów 
oraz promowania ich poza
szkołą.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

 Współdziałanie z 
organami Państwa i 
Samorządu 
Terytorialnego, 
organizacjami społeczno - 
politycznymi i 
zawodowymi.

 Nawiązywanie i 



utrzymywanie kontaktów 
z instytucjami, 
placówkami i 
organizacjami 
naukowymi, kulturalnymi 
oraz artystycznymi.

 Współdziałanie z 
instytucjami mającymi 
wpływ na rozwój 
naukowy 
i materialny szkoły.

 Dokumentowanie 
przeszłości i 
współczesności szkoły.

 Organizowanie i 
współorganizowanie 
imprez naukowych, 
kulturalnych, sportowych 
i rozrywkowych.

 Fundowanie nagród 
uczniom i laureatom 
organizowanych imprez.

 Inicjowanie i realizowanie
różnorodnych 
przedsięwzięć na rzecz 
rozwoju naukowego, 
wychowawczego i 
materialnego szkoły.

 Inicjowanie i 
organizowanie ofiarności 
publicznej oraz 
uczestniczenie w 
działaniach społeczno – 
gospodarczych 
zmierzających do rozwoju 
środków materialnych, 
technicznych  i 
organizacyjnych służących
dobru Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków  
w Krynicy-Zdroju.

 Organizowanie 
dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, 
wyrównawczych, 
kulturalnych, sportowych,
rehabilitacyjnych, 
związanych z ochroną 
zdrowia, środowiska, 



przedsiębiorczością dla 
uczniów szkoły ich 
rodziców, pracowników i 
środowiska lokalnego.

 Upowszechnianie i 
wspieranie działań na 
rzecz integracji 
europejskiej oraz 
nawiązywanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami.

 Organizowanie 
specjalistycznej pomocy 
pedagogicznej, 
psychologicznej i grup 
wsparcia dla uczniów i ich
rodzin.

 Wspieranie rozwoju 
uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

 Inicjowanie i 
organizowanie imprez o 
charakterze 
filantropijnym, służących 
pozyskiwaniu środków 
materialnych dla rozwoju 
szkoły.

 Organizowanie wycieczek 
szkolnych i imprez 
turystyczno - 
krajoznawczych, 
wyjazdów wakacyjnych, 
obozów i „zielonych 
szkół”.

 Organizacje i promocję 
wolontariatu.

 Poszukiwanie sponsorów 
celem pozyskiwania 
środków finansowych i 
rzeczowych niezbędnych 
szkole (w tym na wyjazdy 
sportowe, konkursy, 
przeglądy, imprezy).

 Pozyskiwanie środków na 
działalność z dostępnych 
konkursów granatowych.

 Wspieranie organizacji 
zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych.



 Organizowanie spotkań 
towarzyskich i zjazdów 
wychowanków, 
a także imprez 
kulturalnych, 
oświatowych, 
turystycznych, 
sportowych.

 Organizacja sesji 
naukowych, konferencji, 
sympozjów, odczytów, 
kongresów, wystaw, 
pokazów.

 Prowadzenie działalności 
wydawniczej i strony 
internetowej szkoły.

 Dokumentowanie i 
popularyzowanie historii 
szkoły, jej zasłużonych 
nauczycieli i 
absolwentów.

 Wspomaganie szkoły w 
zakresie utrzymania i 
modernizacji jej obiektów
oraz pozyskiwanie 
środków na rozwój 
infrastruktury szkoły.

 Organizowanie i 
przeprowadzanie zbiórek 
odzieży i żywności, które 
w całości zostaną 
przekazane ubogim 
uczniom.

 Organizowanie i 
przeprowadzanie akcji 
charytatywnych.

 Tworzenie własnego 
systemu stypendialnego.

29 Stowarzyszenie
Zwykłe
„Saga Grybów”

08 czerwca 2020 .r 1) prowadzenie działalności 
kulturalnej, oświatowej i naukowej, 
zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
prowadzenia, wspierania i pomocy w 
przedsięwzięciach kulturalnych, 
oświatowych, artystycznych i opieki 
nad dziedzictwem  materialnym i 
niematerialnym Rzeczypospolitej 
Polskiej
2) wzmacnianie więzi między 
obecnymi i dawnymi mieszkańcami 
Rzeczpospolitej Polskiej

Biała Niżna 15
33-330 Grybów

Zarząd:
Prezes: Kamil Kmak
Wiceprezes: Anna 
Kurdzielewicz
Wiceprezes: Anna 
Boruch

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Regulamin 
Stowarzyszenia 
zwykłego Przyjęty 
Uchwałą nr 2/4 
Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Zwykłego „Saga 
Grybów” z dnia 
31.05.2020 r.   

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr 29
ZSO.512.11.2020

Wydano  zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  08.06.2020r.



3) upowszechnianie wiedzy o kulturze i
historii regionu Województwa 
Małopolskiego,
4) działalność na rzecz  tworzenia i 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Rzeczpospolita Polska 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
1) organizowanie warsztatów 
twórczych: plastycznych, teatralnych 
oraz filmowych
2) propagowanie i organizowanie 
wymiany międzykulturowej, w 
szczególności poprzez organizację 
wyjazdów, warsztatów,  prelekcji 
3) organizowanie konferencji, 
seminariów, szkoleń, wykładów, 
kursów
4) organizowanie imprez kulturalnych i
patriotycznych, w szczególności 
upamiętniających wydarzenia 
historyczne
5) wydawanie książek, czasopism, 
broszur, albumów, materiałów 
edukacyjnych związanych z celami 
Stowarzyszenia 
6) organizowanie działań artystycznych
mających na celu trwałe 
upamiętnienie historii i dziedzictwa 
Rzeczpospolitej Polskiej
7) organizowanie kwerend 
archiwalnych, prac naukowych i 
genealogicznych 
8) organizowanie pozyskiwania źródeł 
historycznych, w szczególności 
kolekcjonowanie w formie analogowej 
i cyfrowej fotografii, źródeł pisemnych 
oraz nagrań  audiowizualnych 
dokumentujących dziedzictwo 
kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz osób, które po emigracji 
zamieszkują poza granicami kraju 
9) działalność popularyzująca historię 
oraz wielokulturowe dziedzictwo 
Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności poprzez prowadzenie 



stron internetowych i stron na 
portalach społecznościowych, 
archiwów społecznych, spacerów i 
wycieczek edukacyjnych, lekcji, 
wykładów, wystaw i spotkań 
autorskich
10) organizowanie zbiórek publicznych
na cele regulaminowe, pozyskiwanie 
funduszy w kraju i za granicą dla 
realizacji celów regulaminowych
11) wspieranie jednostek 
samorządowych, organizacji i instytucji
w promocji miasta i gminy Grybów 
oraz regionu Województwa 
Małopolskiego       
12) promocja i organizacja 
wolontariatu
13) udział w akcjach charytatywnych
14) wspieranie działań dydaktyczno – 
wychowawczych szkół i uczelni
15) społeczna opieka nad zabytkami i 
dziedzictwem materialnym i 
niematerialnym Rzeczpospolitej 
Polskiej
16) podejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
krajobrazów kulturowych 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

30 Stowarzyszenie 
„ROWEROWY 
STARY SĄCZ”

Wpis 
08 czerwca 2020 r.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie różnych form 

 fizycznej,
2. Kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru i osobowości w 
środowisku dzieci, młodzieży i 
dorosłych, jak również tworzenie 
dogodnych warunków w tym 
zakresie,
3. Integrowanie środowisk 
uczniowskich, amatorskich, 
dorosłych, rodzicielskich i 
nauczycielskich na terenie swego
działania,
4. Zwalczanie otyłości u dzieci i 
dorosłych,
5. Promowanie regionu (mikro 
oraz makro), lokalnych tras 
rowerowych oraz górskich 
ścieżek i szlaków,

ul. Bazielicha 40,
33-340 Stary 
Sącz

Członkami Zarządu 
są:
Prezes – Maciej 
Iwan, 
Skarbnik – Iwona 
Iwan, 
Sekretarz – Artur 
Poręba

Działalnością 
Stowarzyszenia 
kieruje Zarząd, który 
reprezentuje je na 
zewnątrz. Do 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
w szczególności w 
sprawach 

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej –  
Łukasz 
Stachurski.
Członek Komisji 
Rewizyjnej – 
Aneta Barth

Przyjęty Uchwałą nr
2 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
„Rowerowy Stary 
Sącz” z dnia 
24.04.2020 r. 
w sprawie przyjęcia
Regulaminu 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 30
ZSO.512.9.2020

Wydanie zaświadczenia 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 08.06.2020 r.



6. Promowanie kolarstwa 
górskiego ENDURO i MTB w 
regionie,
7. Budowa, rozwój i nadzór 
górskich ścieżek rowerowych 
(SINGLE TRACK),
8. Promowanie zdrowego stylu 
życia,
9. Kształtowanie zasad 
współżycia sportowego wśród 
społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, 
młodzieży i amatorów, dążenie 
do osiągnięcia najwyższego 
poziomu sportowego,
10. Prowadzenie działań 
marketingowych związanych z 
promocją turystyki rowerowej,
11. Obsługa imprez 
organizowanych przez urzędy z 
regionu.

majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
Członków Zarządu 
działających łącznie.
Do dokonywania 
czynności prawnych 
w imieniu 
Stowarzyszenia 
wymagane jest 
współdziałanie 
dwóch członków 
Zarządu, w tym 
Prezesa lub 
Sekretarza. Inne 
osoby mogą 
dokonywać 
czynności prawnych 
w imieniu 
Stowarzyszenia 
wyłącznie na 
podstawie 
pełnomocnictwa 
udzielonego przez 
Zarząd.

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest obszar 
województwa małopolskiego.
Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele w szczególności przez:
1. organizowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego i zajęć 
sportowych,
2. przygotowanie projektu 
ścieżek rowerowych 
(singieltrack),
3. organizowanie różnorodnych 
form współzawodnictwa 
sportowego,
4. uczestnictwo w imprezach 
sportowych,
5. upowszechnianie uprawiania 
dyscyplin sportowych,
6. tworzenie materiałów 
zdjęciowych i relacji video na 
wszelkich portalach 
społecznościowych,
7. organizowanie i uczestnictwo 
w zawodach, zlotach, festynach, 
turniejach, konkursach oraz 
innych masowych imprezach w 
sferze kultury fizycznej,
8. organizowanie wycieczek 



tematycznych dotyczących 
historii oraz bogactwa 
przyrodniczo-kulturowego 
regionu,
9. organizację i prowadzenie 
obozów półkolonii sportowo-
rekreacyjnych,
10. podejmowanie innych 
przedsięwzięć jakie okażą się 
celowe dla realizacji działalności 
Stowarzyszenia.

31 Stowarzyszenie 

Stowarzyszeni dla

Sądeckiej Ziemi

Wpis: 15.06.2020 r.

Zmiana wpisu 13 
stycznia 2021 r. 

Zmiana wpisu
12 maja 2021

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) działalność kulturalna,
b) upowszechnianie wiedzy 
historycznej, tradycji i dziedzictwa 
kulturowego regionu,
c) promowanie i wspieranie rozwoju 
turystyki,
d) działalność edukacyjna, 
e) prowadzenie działalności na rzecz 
ochrony środowiska, 
f) popularyzowanie zdrowego trybu 
życia, sportu i rekreacji,
g) działalność charytatywna.

33-395 Chełmiec
ul. Magazynowa 
8

Członkami Zarządu 
są: 
Aneta Hasior - 
Mordarska - Prezes
Krzysztof Mordarski -
Skarbnik 
Jan Dobrzański – 
Sekretarz

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez członków 
Zarządu działających
łącznie

Skład Zarządu 
zmieniony Uchwałą 
nr 2/2021 Zebrania 
Członków 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
Stowarzyszeni dla 

Stowarzyszenie 
Zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty Uchwałą nr
2/2020

Zebrania
Założycielskiego 
stowarzyszenia 

Stowarzyszeni dla

Sądeckiej Ziemi

z dnia 03.06.2020 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr 31
ZSO.512.12.2020

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  23.06.2020r.

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  21.05.2021r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem powiatu 
nowosądeckiego. Dla realizacji swoich 
celów, Stowarzyszenie może prowadzić
działania poza granicami kraju na 
terenie innych państw, z 
poszanowaniem tamtejszego prawa



Sądeckiej Ziemi z 
dnia 04.01.2021 r.

Skład Zarządu 
zmieniony Uchwałą 
nr 02/05/2021 
Zebrania Członków 
Stowarzyszenia 
Zwykłego 
Stowarzyszeni dla 
Sądeckiej Ziemi z 
dnia 05.05.2021 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
a) wspieranie i organizację imprez 
kulturalnych,
b) promowanie regionu poza 
granicami powiatu,
c) działalność wydawniczą (np. 
broszury, ulotki, portale internetowe, 
prasa),
d) organizowanie warsztatów,
e) współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi organizacjami 
społecznymi, administracją 
samorządową i rządową i innymi 
podmiotami prawnymi oraz osobami 
fizycznymi realizującymi cele i zadania 
związane z działalnością 
Stowarzyszenia,
f) pozyskiwanie funduszy na 
realizację działań Stowarzyszenia.

32 Towarzystwo

Klawiterapii

Wpis: 7 grudnia 
2020 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona, promocja zdrowia, 
wymiana doświadczeń, dzielenie się 
wiedzą, budowanie świadomości 
zdrowotnej i propagowanie 
profilaktyki prozdrowotnej.
2. Propagowanie idei Refleksologii, 
Refleksoterapii, a zwłaszcza 
Klawiterapii.
3. Inicjowanie, wspieranie i 
finansowanie badań naukowych 
Członków Towarzystwa.

Wielopole 86
33-311 
Wielogłowy

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Jacek 
Kościółek

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą nr
2/2020 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
zwykłego pod 
nazwą 
„Towarzystwo 
Klawiterapii” z dnia 
21.11.2020 r. w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr 32
ZSO.512.18.2020

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  07.12.2020r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zagranica.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
1. Współpracę z Instytucjami 
Naukowo-Badawczymi i Uczelniami.
2. Szkolenia w różnej formie i różnymi 
środkami.
3. Wydawanie biuletynu – naukowe 
opracowywanie i publikacja 



przypadków kazuistycznych 
(powodzeń i powikłań/ niepowodzeń 
terapeutycznych).
4. Wspieranie Członków Towarzystwa
w zdobywaniu tytułów i uprawnień 
naukowych. Budowanie bazy 
przypadków kazuistycznych.
5. Ochronę prawną Członków w 
granicach możliwości prawnych i 
finansowych Towarzystwa.
6. Tworzenie bazy Klawiterapeutów 
rekomendowanych przez 
Towarzystwo.
7. Reprezentowanie interesów 
Członków,
a w szczególności w postępowaniach 
administracyjno-sądowych, 
dyscyplinarnych
i legislacyjnych.
8. Dbanie o wizerunek i 
bezpieczeństwo Członków 
Towarzystwa.
9. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji
Członków.
10. Opracowywanie i wprowadzanie 
standardów postępowania.
11. Doprowadzenie do zarejestrowania
zawodu Klawiterapeuty poprzez 
przekształcenie się w Towarzystwo 
rejestrowe.

33 Aktywny Stary Sącz Wpis: 20 kwietnia 
2021 r.

Wykreślono z 
rejestru w związku z
przekształceniem w 
stowarzyszenie 
rejestrowe
dnia 23.02.2022 

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a). Upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji,
b). Propagowanie zdrowego 
życia poprzez zachęcanie do 
systematycznej aktywności,
c). Promowanie kultury, 
walorów turystycznych Gminy 
Stary Sącz, Sądecczyzny i 
Małopolski,
d). Współpraca z samorządem 
lokalnym i innymi 
organizacjami w ubieganiu się 
o fundusze zewnętrzne,
e). Aktywizowanie 
mieszkańców gminy Stary Sącz
i Powiatu Nowosądeckiego do 
angażowania się w realizację 
celów statutowych 
Stowarzyszenia.

ul. Batorego 11
33-340 Stary 
Sącz

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Marek 
Dziedzic

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego na 
zebraniu 
założycielskim w 
dniu 13 kwietnia 
2021 r,.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

PRZEKSZTAŁ
CENIE 
STOWARZYS
ZENIA 
ZWYKŁEGO 
W 
STOWARZYS
ZENIE 
REJESTROW
E 
14.12.2021 
r. UCHWAŁA
ZEBANIA 
CZŁONKÓW 
STOWARZYS
ZENIA 
Przekształco
ne ze 
stowarzysze
nia zwykłego
Postanowien
iem Sądu 
Rejonowego

Nie Nie Teczka nr 33
ZSO.512.7.2021

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  20.04.2021 r.

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu  15.12.2021 r.



w Krakowie 
z dnia 
23.02.2022 
r. KR.XII NS-
REJ.KRS/000
58/22/821
KRS 
0000955565

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
Województwo Małopolskie
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
a). Organizowanie imprez sportowych i
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym.
b). Prezentacje dorobku sportowego 
mieszkańców gminy.
c). Współpracę z władzami 
samorządowymi, przedsiębiorcami i 
innymi podmiotami zainteresowanymi 
celami statutowymi Stowarzyszenia.
d). Inne działania, realizujące cele 
statutowe Stowarzyszenia.

34 Stowarzyszenie

Przyjaciół Małego

Podegrodzia

Wpis: 31 sierpnia 
2021 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Pielęgnowanie  polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej i 
kulturowej.
b) Rozwijanie i pomnażanie dorobku 
kultury narodowej i ludowej.
c) Krzewienie polskiej kultury 
narodowej i ludowej w kraju i za 
granicą.
d) Kultywowanie historii, tradycji i 
kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem folkloru Lachów 
Podegrodzkich.
e) Prowadzenie działalności 
artystycznej, popularyzatorskiej i 
wydawniczej określonej 
Regulaminem.
f) Upowszechnianie działań 
mających na celu rozwój 
artystyczny dzieci i młodzieży.
g) Animacja wydarzeń 
kulturalnych promujących polską 
tradycję patriotyczną, 
folklorystyczną, ludową i religijną.
h) Jednoczenie środowiska 
artystycznego i nieartystycznego 
dla harmonijnego rozwoju 
społeczności lokalnych.
i) Wspieranie i rozbudzanie 
inicjatyw obywatelskich na rzecz 
rozwoju kulturalnego.
j) Promowanie i wzmacnianie 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
publicznym.

33-386 
Podegrodzie 6

Członkami Zarządu 
są:
Prezes Zarządu– 
Małgorzata Liber
Wiceprezes Zarządu 
– Alina Mrozek
Wiceprezes Zarządu 
– Anna Klimczak

Stowarzyszenie 
reprezentuje, 
również w zakresie 
zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych, 
dwóch członków 
Zarządu, w tym 
Prezes, działając 
łącznie.

Członkami 
Komisji 
Rewizyjnej są:
Przewodniczący 
Komisji 
Rewizyjnej –  
Magdalena 
Śledź.
Członek Komisji 
Rewizyjnej – 
Elżbieta Głuc

Przyjęty Uchwałą nr
2/2021 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
Przyjaciół Małego 
Podegrodzia z dnia 
18.08.2021 r. 
o przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Przyjaciół Małego 
Podegrodzia 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka Nr 34
ZSO.512.15.2021

Wydanie zaświadczenia 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 31.08.2021 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 



obszar Rzeczypospolitej Polskiej i 
zagranica.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
a) Inicjowanie i organizowanie działań 
na rzecz wspierania edukacji ludowej, 
kulturowej dzieci i młodzieży.
b) Promowanie dorobku artystyczno-
ludowego kultury Lachów 
Podegrodzkich wśród społeczności 
lokalnej, w kraju i zagranicą wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
c) Upowszechnianie sztuki i 
działalności artystycznej-ludowej w 
ośrodkach oddalonych od centrów 
kulturalnych.
d) Organizowanie obozów, wyjazdów 
szkoleniowych, wypoczynkowych, 
koncertowych  krajowych i 
zagranicznych dla dzieci, młodzieży 
oraz opiekunów.
e) Pomoc artystyczną i wychowawczą 
dla członków wielopokoleniowego 
Zespołu Regionalnego „Małe 
Podegrodzie”.
f) Wzbogacanie majątku Zespołu o 
nowe stroje regionalne, instrumenty, 
rekwizyty, pomoce dydaktyczne itp.
g) Promowanie twórczości dzieci i 
młodzieży przez organizowanie 
wystaw i pokazów ich prac. 
h) Inicjowanie działalności 
wydawniczej w dziedzinie kultury i 
sztuki.
i) Działalność edukacyjną w obszarze 
zjawisk artystyczno-ludowych.
j) Organizowanie zajęć dodatkowych, 
pozalekcyjnych, kursów i szkoleń, np. 
językowych, muzycznych, tanecznych, 
wycieczek edukacyjnych z udziałem 
dzieci i młodzieży.
k) Organizowanie prelekcji, kursów, 
warsztatów artystycznych, wystaw, 
festiwali, koncertów, festynów, 
spotkań z artystami i twórcami 
ludowymi oraz innych imprez 
artystycznych.
l) Organizowanie imprez 
integracyjnych, promocyjnych, 
kulturalnych, folklorystycznych oraz 



uczestnictwo w imprezach 
organizowanych przez podmioty obce.
m) Organizowanie wydarzeń, 
wycieczek edukacyjnych np. śladami 
patrona szkoły, wielkich Polaków, 
patriotów lokalnych i narodowych.
n) Integrację środowiska, społeczności 
lokalnej sprzyjającego aktywnemu 
uczestnictwu w kulturze i sztuce.
o) Współpracę z władzami 
samorządów gminy i powiatu oraz 
placówkami kulturalnymi i 
oświatowymi w celu promowania 
twórczości artystyczno-ludowej.
p) Współdziałanie z innymi 
stowarzyszeniami i związkami 
twórczymi, instytucjami 
reprezentującymi kulturę i sztukę w 
celu inicjowania działań kulturalnych, 
edukacyjnych i wydawniczych.
q) Wspieranie inicjatyw w zakresie 
realizacji przedsięwzięć służących 
rozwiązywaniu problemów 
społecznych.
r) Działania mające na celu integrację 
dzieci i młodzieży z osobami z 
niepełnosprawnością.
s) Inne działania sprzyjające rozwojowi
regulaminowych celów 
Stowarzyszenia.
t) Inne działania realizujące cele 
statutowe Stowarzyszenia.

35. Krosieńskie

Stowarzyszenie

Gospodyń

Wiejskich

Wpis: 14 
października 2021r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:   
1. Promowanie kultury ludowej.            
2. Działanie i wspieranie wszelkich 
inicjatyw na rzecz pomocy 
niepełnosprawnym i potrzebującym.    
3.Integrowanie środowiska lokalnego.  
4.Promowanie wsi Krasne Potockie.

33-394 Krasne 
Potockie 180

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem  
jest-Krystyna 
Olesiak.           

Stowarzyszenie 
Zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty 
Uchwałą nr 2/2021 
Zebrania 
Założycielskiego  
Krosieńskie  
Stowarzyszenie 
Gospodyń 
Wiejskich
z dnia 2.10.2021r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr 35
ZSO.512.16.2021

Wydanie zaświadczenia 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 15.10.2021 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:                                                      
1. Organizowanie warsztatów dla 
dzieci,  młodzieży i dorosłych.                
2.Organizowanie wystaw prac 
Stowarzyszenia.                                         
3.Organizowanie spotkań i wycieczek.  
4. Współpracę z organizacjami 
społecznymi.                                              



5. Działania na rzecz poprawy 
warunków życia i pracy kobiet 
wiejskich.                                                    

36 BeskidMoto Wpis: 19 
października 2021 r.

Cele Stowarzyszenia to:
1) popularyzacja wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych  historii 
zabytkowych jednośladów,
2) wsparcie merytoryczne i techniczne 
posiadaczy zabytkowych jednośladów,
3) zrzeszanie posiadaczy zabytkowych 
jednośladów zamieszkujących tereny 
całego kraju, a głównie tereny 
południowej Polski,
4) wymiana doświadczeń informacji 
dotyczących zabytkowej motoryzacji,
5) uświadamianie społeczeństwa 
odnośnie wartości historycznej 
pojazdów zabytkowych. 

Świniarsko 615 
33-395 Chełmiec

Członkami Zarządu 
są:
Prezes-Jarosław 
Pawłowski
Członek Zarządu-
Radosław Król 
Członek Zarządu-
Mateusz Bulzak 
Członek Zarządu-
Piotr Kiełbasa

Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą 
nr 2/2021 Zebrania 
Założycielskiego  
Stowarzyszenia 
zwykłego 
BeskidMoto z dnia 
26.09.2021 r. w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka 36
ZSO512.17.2021

Wydanie zaświadczenia 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 19.10.2021 r.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:    
1) organizację i uczestnictwo 
w zlotach, spotkaniach, wystawach 
i paradach o tematyce motoryzacyjnej,
2) udział w akcjach, imprezach 
charytatywnych oraz komercyjnych, 
3) prowadzenie w mediach 
społecznościowych dyskusji 
umożliwiających poszerzanie wiedzy 
z zakresu zabytkowej motoryzacji oraz 
wymianę doświadczeń z innymi 
posiadaczami tego typu pojazdów,
4) współpracę z innymi 
stowarzyszeniami i grupami 
o podobnej tematyce, zarówno 
formalnymi jak i nie formalnymi, 
5) organizację i prowadzenie 
wykładów oraz zajęć praktycznych 
z zakresu historii oraz techniki 
związanej z zabytkowymi 
jednośladami,
6) podejmowanie wszelkich działań 
mających doprowadzić do zachowania 
jak jak największej liczby egzemplarzy 
zabytkowych pojazdów oraz 
doprowadzenie ich do stanu 
świetności,
7) działania mające na celu 
odtworzenie niektórych 



prototypowych egzemplarzy pojazdów
zabytkowych,
8) działania mające na celu 
odtwarzanie legendarnych polskich 
marek pojazdów zabytkowych, w skład
których wchodzi projekt oraz realizacja
produkcji pojazdów tych marek.

37 Karpackie

Stowarzyszenie

Kolekcjonersko

Strzeleckie

,,Gun4Fun”

Wpis: 22 marca 
2022 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
Popularyzacja strzelectwa sportowego,
myśliwskiego i praktycznego

Moszczenica 
Niżna 206,
33-340 Stary 
Sącz

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem  
jest - Andrzej 
Ostrówka          

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą o 
przyjęciu 
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
zwykłego 
Karpackie 
Stowarzyszenie 
Kolekcjonersko 
Strzeleckie 
„Gun4Fun ” z  dnia 
12.03.2022 r. 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka 37
ZSO.512.4.2022

Wydanie zaświadczenia 
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 22.03.2022 r.

Terenem działania  Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie realizuje swój cel 
poprzez:  
a. działanie na rzecz kolekcjonerstwa 
broni w kraju,
b. organizowanie imprez strzeleckich, 
a także udział w zawodach i imprezach 
organizowanych przez inne 
organizacje, 
c.  systematyczne doskonalenie 
umiejętności strzeleckich członków 
Stowarzyszenia,
d.  promowanie pozytywnego 
wizerunku legalnych posiadaczy i 
miłośników broni,
e.  działanie na rzecz strzelectwa, 
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa 
broni,
f.  promocję i popieranie strzelectwa i 
kolekcjonerstwa broni,
g.  współpracę ze wszystkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach 
działania, w szczególności z grupami 
kolekcjonerów broni.

38 Przyjaciele

Regionalnego

Zespołu Pieśni 

i Tańca Świniarsko

„Czepiec”

Wpis: 15 lutego  
2023 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
a) Promocja działań kulturalnych, 
podtrzymywanie zwyczajów i tradycji 
regionalnych, ochrona elementów 
kultury narodowej oraz pielęgnowanie
polskości i świadomości narodowej.
b) Kultywowanie tradycji i kultury 
regionalnej, historycznej.
c) Promocja w kraju i za granicą 
dorobku artystycznego i ludowego 
kultury Lachów Sądeckich.
d) Promowanie osiągnięć 
artystycznych zespołów regionalnych 
istniejących w naszym regionie w tym 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 

Świniarsko 457
33-395 Chełmiec

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela.
Przedstawicielem 
jest – Iwona Żelazko.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą  
nr 2/2023 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
zwykłego 
Przyjaciele 
Regionalnego 
Zespołu Pieśni i 
Tańca Świniarsko 
„Czepiec” z dnia 
03.02.2023 r.  w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr  38
ZSO.512.4.2023

Wydano  zaświadczenie
o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń 
Zwykłych w dniu 16 lutego 2023 r.



Świniarsko.
e) Współpraca z Regionalnym 
Zespołem Pieśni i Tańca Świniarsko na 
każdym obszarze jego działalności.
f) Inspirowanie społeczności lokalnej 
do działań na rzecz kultywowania 
tradycji i kultury regionalnej, 
historycznej w oparciu Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Świniarsko.
g) Podejmowanie działań dla 
wzmocnienia więzi 
międzypokoleniowej oraz integracji 
społeczeństwa Świniarska i regionu.

Terenem działania  Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
a) Organizowanie konkursów oraz 
przyznawanie nagród i wyróżnień.
b) Wydawanie kalendarzy, plakatów, 
biuletynów, materiałów promocyjnych.
c) Publikowanie innych materiałów z 
zakresu swojej działalności statutowej.
d) Organizowanie spotkań, zebrań, 
mityngów, szkoleń, seminariów, 
konferencji, odczytów i pokazów, 
koncertów i występów zespołów na 
terenie działania Stowarzyszenia.
e) Organizowanie wycieczek 
turystycznych, wyjazdów 
szkoleniowych, wakacyjnych i 
organizowanie wypoczynku dla 
społeczności regionu.
f) Skupianie osób podejmujących 
działania związane z kultywowaniem 
tradycji i kultury regionalnej, 
historycznej regionu.
g) Współpracę z innymi organizacjami, 
jednostkami samorządu 
terytorialnego, organami państwa i 
organizacjami pozarządowymi.
h) Wszelkie działania mające na celu 
zachowanie cech autentyczności 
oryginalności kompletności i 
sprawności strojów ludowych, 
instrumentów i innego wyposażenia.



39 Stowarzyszenie

Koło Gospodyń

Wiejskich w

Trzetrzewinie 

Wpis: 15 lutego  
2023 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności społeczno-
wychowawczej i oświatowo – 
kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2) Prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów 
wiejskich;
3) Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości kobiet;
4) Inicjowanie i prowadzenie działań 
na rzecz poprawy warunków życia i 
pracy kobiet na wsi
5)Upowszechnianie i rozwój form 
współdziałania, gospodarowania i 
racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych;
6) Reprezentowanie interesów 
środowiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji publicznej;
7) Rozwój kultury ludowej, w tym w 
szczególności kultury lokalnej i 
regionalnej;
8) Wykonywanie innych zadań 
związanych ze wspieraniem rozwoju 
przedsiębiorczości na wsi i 
podejmowaniem działań na rzecz 
środowisk wiejskich;
9) Działalność charytatywna
10) Podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
11) Działalność na rzecz mniejszości 
narodowych;
12) Ochrona i promocja zdrowia;
13 Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych;
14) Promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy, i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
15) Pomoc społeczna, w tym rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób;
16) Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
17) Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych;
18) Nauka, edukacja, oświata i 
wychowanie;
19) Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży;
20) Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji;
21) Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu;
22) Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

Trzetrzewina 
427, 
33-395 Chełmiec

Członkami Zarządu 
są:
Prezes – Danuta 
Lorek, 
Wiceprezes – Arleta 
Lorek, 
Skarbnik – Barbara 
Jurczak, 
Sekretarz – 
Małgorzata Leśniak
 
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz, w tym 
zawierania umów, 
udzielania 
pełnomocnictw i 
składania innych 
oświadczeń woli, 
a w szczególności w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie.

Komisja 
Rewizyjna: 

Przewodniczący 
-  Grażyna 
Cabała 

Krystyna Lorek 
– Członek, 

Zofia Zawiślan - 
Członek

Przyjęty Uchwałą  
nr 2/2023 Zebrania 
Założycielskiego 
Stowarzyszenia 
zwykłego 
Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Trzetrzewinie z dnia
18.01.2023 r.  w 
sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.
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ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
23) Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym;
24) Upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagających rozwój 
demokracji;
25) Działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;
26) Promocja i organizacja 
wolontariatu;
27) Pobudzanie świadomości 
obywatelskiej.
28) działania na rzecz aktywizacji 
seniorów 

Terenem działania  Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
1) udział w akcjach ratowniczych 
podczas zagrożeń powszechnych, 
katastrof naturalnych i awarii 
technicznych;
2) wsparcie osób i instytucji poprzez:
a)organizowanie i finansowanie 
zakupu wyrobów medycznych, 
zaopatrzenia ortopedycznego, 
specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz produktów 
leczniczych niezbędnych dla ratowania
zdrowia lub życia;
b) wspieranie organizacyjne, rzeczowe 
i finansowe;
c) organizowanie i finansowanie 
zabiegów medycznych, kuracji 
zabiegów rehabilitacyjnych- w 
ośrodkach i placówkach polskich oraz 
zagranicznych;
d) zakup leków i środków medycznych;
e) zakup żywności , środków higieny i 
innych artykułów do realizacji potrzeb 
życia codziennego;
f) pomoc finansowa 
3)prowadzenie działalności 
informacyjnej 
4) prowadzenie działalności 
wydawniczej
5) organizacje kampanii informacyjno- 
promocyjnych i reklamowych w tym 
organizowanie kampanii społecznych, 
produkcja spotów oraz audycji 
radiowych oraz telewizyjnych;



6) organizowanie konferencji, 
seminariów, odczytów, debat, 
warsztatów, konkursów, kursów i 
programów edukacyjnych;
7) prowadzenie działalności 
edukacyjnej i szkoleniowej;
8) prowadzenie działalności doradczej;
9) organizowanie krajowych i 
międzynarodowych zawodów, imprez 
sportowych, sportowo rekreacyjnych i 
edukacyjnych;
10) udział w krajowych i 
międzynarodowych zawodach , 
imprezach sportowych , sportowo 
rekreacyjnych i edukacyjnych;
11) organizowanie obozów 
sportowych, zgrupowań, kolonii i 
innych wyjazdów sportowo 
rekreacyjnych i edukacyjnych; 
12) organizowanie opieki medycznej, 
psychologicznej, zabiegów 
medycznych , zabiegów 
rehabilitacyjnych i korekcyjnych;
13) organizacje zbiórek publicznych i 
imprez charytatywnych
14) działalność stypendialną;
15) realizacje projektów sportowych, 
informacyjnych, naukowych, 
badawczych, doradczych oraz 
edukacyjnych;
16) prowadzenie portali 
internetowych;
17) opracowywanie ekspertyz, opinii i 
wystąpień,
18)  występowanie z wnioskami i 
opiniami do właściwych władz, 
urzędów, instytucji i organizacji w 
sprawach związanych z działalnością 
Stowarzyszenia 
19) współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi oraz ich związkami, 
klubami sportowymi, ze szkołami, 
uczelniami wyższymi, placówkami 
naukowo- badawczymi, instytucjami 
rządowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego i instytucjami 
samorządowymi, oraz środkami 
masowego przekazu i sektorem 
gospodarczym, a także z osobami – 
specjalistami o uznanym autorytecie w
tym menagerami sportowymi.

40 BRG Bebenek

Racing Group

Wpis: 2 maja 2023 r. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Upowszechnienie i tworzenie 
warunków do uprawiania narciarstwa 
alpejskiego przez dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe oraz osoby 
niepełnosprawne
2) Propagowanie i działanie na rzecz 

ul. Czarny Potok 
25/9
33-380 Krynica-
Zdrój

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela. 
Przedstawicielem 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą 
nr 2/23 Zebrania 
Założycielskiego 
BRG Bebenek 
Racing Group z dnia

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
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tworzenia warunków zdrowego i 
aktywnego trybu życia przez 
wychowanie fizyczne, sport i rekreację 
ruchową
3) Propagowanie i tworzenie 
warunków rozwoju idei aktywnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, jako 
istotnego elementu wychowania
4) Przeciwdziałanie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży przez 
wychowanie fizyczne, sport i rekreację 
ruchową
5) Podnoszenie świadomości 
społecznej, że sport-narciarstwo 
alpejskie może zapobiegać 
uzależnieniom, patologii i problemom 
psychicznym

jest: Wojciech 
Bębenek

2023-04-24 r. 
w sprawie przyjęcia
Regulaminu 
Stowarzyszenia

publicznego.

Terenem działania Stowarzyszenia jest 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
1) Organizowanie imprez sportowych 
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 
osób niepełnosprawnych.
2) Organizowanie zajęć sportowych 
z zakresu narciarstwa alpejskiego dla 
dzieci, młodzieży w celu 
wszechstronnego rozwoju a zwłaszcza 
ich sprawności fizycznej i umysłowej ze
szczególnym uwzględnieniem 
aspektów zdrowotnych.
3) Organizowanie różnych form 
aktywności sportowej dla dzieci i 
młodzieży, osób dorosłych i 
niepełnosprawnych.
4) Uczestniczenie w imprezach 
sportowych.
5) Prowadzenie zajęć sportowych z 
dziećmi i młodzieżą zmierzającymi do 
realizacji celów Stowarzyszenia.
6) Planowanie i organizowanie życia 
sportowego osób na rzecz których 
Stowarzyszenie podejmuje działania.
7) Realizowanie projektów 
współfinansowanych ze środków 
publicznych oraz pozyskiwanie tych 
środków.

41 Stowarzyszenie

ONKO ASYSTENT

Wpis: 17 maja 2023 r. Cele działania Stowarzyszenia to:
1. wspieranie działalności mającej na 
celu ochronę zdrowia,
2. wspieranie rozwoju podmiotów 
zajmujących się ochroną zdrowia,
3. promocja zdrowia,
4. promocja i organizacja wolontariatu,
5. kompleksowa pomoc osobom 
chorym onkologicznie,
6. wspomaganie działalności 
diagnostycznej, leczniczej oraz 
rehabilitacyjnej w obszarze onkologii,

Siedlce 214
33-322 Korzenna

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest 
przez 
Przedstawiciela. 
Przedstawicielem 
jest: Artur 
Czerwiński

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej.

Przyjęty Uchwałą 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego pn. 
Stowarzyszenie 
ONKO ASYSTENT 
z dnia 10.05.2023 r.

Stowarzyszenie 
nie posiada 
statusu 
organizacji 
pożytku 
publicznego.

Nie Nie Nie Teczka nr  41
ZSO.512.17.2023



7. reprezentowanie interesów 
pacjentów onkologicznych,
8. organizowanie warsztatów, 
prelekcji, szkoleń oraz kursów z 
zakresu promocji zdrowia,
9. wsparcie dietetyczne i 
psychologiczne pacjentów 
onkologicznych.
Terenem działania Stowarzyszenia jest 
cała Polska
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
1. pobudzanie ofiarności publicznej,
2. gromadzenie środków finansowych 
i zasobów materialnych pochodzących 
od instytucji i osób prywatnych z kraju 
i zagranicy,
3. udzielanie finansowego i 
rzeczowego wsparcia placówkom 
zajmującym się działalnością 
profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą 
bez względu na formę prowadzonej 
działalności,
4. udzielanie wsparcia finansowego, 
rzeczowego, pośrednictwo w 
udzielaniu i przekazywaniu wsparcia 
finansowego i rzeczowego osobom 
chorym,
5. udzielanie pomocy społecznej 
osobom chorym,
6. reprezentowanie interesów osób 
chorych na nowotwory wobec 
organów ustawodawczych, 
administracji państwowej oraz 
ośrodków medycznych,
7. monitorowanie rynku światowego w
zakresie najnowszych metod leczenia 
chorób onkologicznych,
8. współpracę z ośrodkami zwalczania 
chorób onkologicznych na terenie 
Rzeczypospolitej i za granicą,
9. pozyskiwanie technologii, sprzętu 
medycznego i środków leczniczych 
stosowanych w leczeniu i profilaktyce 
leczenia chorób onkologicznych,
10. udzielanie i wspieranie pomocy 
psychologicznej osobom chorym i ich 
rodzinom,
11. poradnictwo dietetyczne, 
psychologiczne i suplementacyjne,
12. pomoc pielęgniarska osobom 
chorym onkologicznie,
13. przydzielanie asystenta pacjentom 
potrzebującym wsparcia,
14. inne przedsięwzięcia zmierzające 
do realizacji celów statutowych.


