Numer
kolejny w
ewidencji

1

2

Nazwa
stowarzszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

Stowarzyszenie 13 lipca
Dolina Królewska 2016 roku

Cannabis House
Gdańsk - Grupa 23 sierpnia
Wsparcia
2016 roku
"Refresh Weed"

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowrzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwyklego

1.
- dbałość o ład urbanistyczny miasta, ochronę środowiska i zabytków miejskich
- realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD)
-wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów Stowarzyszenia
- prowadzenie działalności wspierającej rozwój miasta w szczególności poprzez:
a. wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
b. wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych
2.
Polska
3.
- promocję ulic i miast jako atrakcyjnych gospodarczo i turystycznie, w tym opracowywanie i realizację projektów
promocyjnych
ul. Bohaterów Getta
- prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jej członków
Warszawskiego 1/3
- organizację wydarzeń integrujących społeczności lokalne, wydarzeń gospodarczych i turystycznych
80-230 Gdańsk
- koordynację działań w zakresie popularyzacji i rozwoju idei ładu urbanistycznego ulic i miast w tym
upublicznianie informacji o tych działaniach w prasie, radiu i telewizji
- kreowanie pozytywnego wizerunku ulic i miast
-pomoc ulicom i miastom w działanich związanych z ochroną środowiska i dobrostanu lokalnych społeczności
- pozyskiwanie środków z budżetu miasta na podniesienie walorów i ochronę interesu mieszkańców lokalnych
społeczności
- angażowanie do realizacji celu statutowego lokalnych i miejskich radnych oraz podejmowanie interwencji w
sprawach spornych na szczeblu Ministerstw bądź UE
- bieżąca analiza zasadności decyzji podejmowanych przez władze samorządowe pod kątem potrzeb społecznych
i sposobu oraz wielkości finansowania z budżetu miasta i państwa
1.
Celem działania jest :
Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na zasadzie grupy samopomocy (dalej:grupa) skierowane na wspólne
zaspakajanie potrzeb, pokonywanie chorób, problemów natury zdrowotnej, psychicznej albo socjalnej, które
dotyczą bezpośrednio członków lub ich bliskich, a także udział w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej i
zdrowotnej.
2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Gdańsk.
3.
Stowarzyszenie realiuje swoje cele poprzez :
- wspólne gromadzenie środków, materiałów, wiedzy na rzecz wspołnych interesów,
ul Hallera 247/a/7
- wzajemną pomoc, samostanowienie, wykorzystanie własnego potęcjału w rozwiązywaniu pojawiających się
80-502 Gdańsk
trudności,
- spotkania i działania rozwijające umiejętności radzenia sobie z problemami,
- udział w badaniach naukowych i innych projektach realizowanych wspólnie z instytucjami ochrony zdrowia,
opieki społecznej, samorządu,
- działaność edukcyjną, informacyjną i profilaktyczną,
- uczestnictwo w sprawowaniu władzy lokalnej, w szczególności w takich formach jak dyżury obywatelskie, udział
w posiedzeniach organów władzy publicznej
Realizując swoje cele, grupa może współpracować z instytucjami samorządowymi i ogólnopolskimi, w tym ze
stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i edukacyjnymi, a także z osobami
fizycznymi i podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwyklego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwyklego

Regulamin
działania
stowarzyszenia
zwyklego

Zastosowania
Status
Przekształcenie
wobec
Likwidator
organizacji lub rozwiązanie
stowarzyszenia
stowarzyszenia
pożytku
stowarzyszenia
zwyklego
zwyklego
publicznego
zwyklego
środków
nadzoru

Uwagi

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd: 1)
Małgorzata
Mirosława FechnerPuternicka - Prezes
Zarządu,
2) Barbara
BRAK
Polakowska - Wice
Prezes Zarządu;
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin z dnia
20 czerwca 2016
roku podjęty
uchwałą z dnia 2006-2016r.
Regulamin ze
NIE
zmianami z dnia
29 czerwca 2016
roku podjęty
uchwałą z dnia 2906-2016r.

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.14.
2017

Stowarzyszenie
reprezentuje
przedstawiciel :
Patryk Kiełpiński.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
Zebraniu
NIE
Założycieli w dniu
03 sierpnia 2016
roku

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.13.
2017

3

4

5

1. Celem działania jest:
- Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy, chorób i/lub ubóstwa oraz ich
rodzinom lub opiekunom.
- Poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy
rodzicielskiej.
- Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz pokrzywdzonych dzieci.
- Udzielanie pomocy prawnej i opieki dla pokrzywdzonych dzieci.
- Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych w odniesieniu do zjawiska przemocy wobec dzieci.
2.Terenem działania jest cała Polska.
3.Stowarzyszenie realiuje swoje cele poprzez :
- przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności dla pokrzywdzonych dzieci
Ruch Przeciwko
przebywających w placówkach leczniczych i opiekuńczych, a także w domach rodzinnych,
16 września
ul. Szafarnia 11 lok.F8
Przemocy Wobec
- przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzeętu leczniczego lub aparatury medycznej,
2016 roku
80-755 Gdańsk
Dzieci
- zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku dla pokrzywdzonych dzieci (opuszczonych, chorych,
ubogich, bedących ofiarami przemocy itp.)
- organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych,
organizowanie i wspieranie akcji dokarmiania dzieci w szkołach,
- organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów przeznaczonych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
- organizowanie i wspieranie akcji protestacyjnych oraz kampanii społecznych przeciwko przemocy wobec dzieci,
- prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz
organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia,
- propagowanie informacji w zakresie celów działania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
reprezentuje
przedstawiciel :
Krzysztof Wysocki.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
Zebraniu
Założycieli w dniu
29 sierpnia 2016
roku

NIE

1. Celem działania jest:
- pobudzanie myśli twórczej i rozwijanie inwencji nowatorskich wśród szaradzistów oraz wzbogacenie wartości
24-11-2016 publikowanych rozrywek umysłowych,
- podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy o szaradziarstwie,
17-02-2017 - propagowanie rozrywek umysłowych,
Rozwiązane - współpraca z redakcjami czasopism szaradziarskich oraz z Federacją Klubów Szaradzistów,
w dniu 30
- nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi instytucjami celem organizowania konkursów rozrywek umysłowych i
ul. Zagrodowa 4 m.4
grudnia
popularyzowania szaradziarstwa.
80-141 Gdańsk
2016 roku
2. Terenem działania jest województwo pomorskie.
uchwałą
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
Zebrania
- rekrutację członków
Członków
- cykliczne spotkania członków i sympatyków,
- organizowanie konkursów, turniejów, prelekcji, pokazów a także innych imprez szaradziarskich,
- uczestnictwo w ogólnopolskich turniejach i imprezach szaradziarskich,
- współpraca z klubami i organizacjami szaradziarskimi.

Stowarzyszenie
reprezentuje
przedstawiciel:
Roman Iwanek
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
zebraniu
NIE
założycieli w dniu
18 listopada
2016 roku

Rozwiązane w
dniu 30
grudnia 2016
roku uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia 30
grudnia 2016
roku o
rozwiązaniu
Stowarzyszeni
a zwykłego.

1. Celem działania jest:
- krzewienie dziedzictwa dawnych, słowiańskich mieszkańców ziem dzisiejszej RP,
- kontynuowanie, w sposób zgodny z naszym przekonaniem i rozumieniem, etnicznych tradycji duchowych ludów
Stowarzyszenie
Słowian, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Pomorza.
ul. Andrzeja Grubby
Rodzimowierców 30 listopada
2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
16/19
Pomorskich 2016 roku
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
80-180 Gdańsk
Jantar
- pogłębianie stanu wiedzy swoich członków na temat życia i kultury dawnych Słowian,
- rekonstrukcja wybranych aspektów kultury starosłowiańskiej,
- rozwój świadomości społecznej na temat historii i kultury Słowian.

Stowarzyszenie
reprezentuje
przedstawiciel:
Dawid Baściłowski.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
zebraniu
NIE
założycieli w dniu
20 listopada
2016 roku

BRAK

Gdański Klub
Szaradzistów
''Neptun"

BRAK

WSOVII.512.12.
2017

Roman Iwanek BRAK

WSOVII.512.16.
2017

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.11.
2017

6

7

Stowarzyszenie
FeBRa

Jaśkowa-Dolina
Jaschkental

31 stycznia
2017 roku

08 lutego
2017 roku

1. Celem działania jest:
- Krzewienie kultury i oświaty
- Edukacja równościowa
- Walka z nierównościami społecznymi
2. Terenem działania jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
- organizacje spotkań, bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych koncertów
- akcje ulotkowe
- pikiety, drobne akcje uliczne

1. Celem działania jest:
- Rewaloryzacja i rewitalizacja ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku i najbliższego otoczenia,
- Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Jaśkowa Dolina w Gdańsku i najbliższego otoczenia Parku,
- Działanie na rzecz rozwoju i utrzymania ul. Jaśkowej Doliny, Parku Jaskowej Doliny i najbliższego ich otoczenia.
2. Terenem działania jest Gdańsk.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
- Koordynacja i wykonawstwo projektów w w/w zakresie,
- Budowanie świadomości wartości historycznej w/w.
- animowanie aktywności społecznej związanej z w/w.

ul. Ojcowska 38
80-146 Gdańsk

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
Katarzyna
Hobgarska-Buja Prezes Zarządu
Beata Opas Członkini Zarządu
Aleksandra
Mielewczyk-Gryń Członkini Zarządu.
Do zakresu
BRAK
działania Zarządu
należy
wykonywanie
uchwał Zebrania
Członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
zebraniu
NIE
założycieli w dniu
24 stycznia 2017
roku

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.20.
2017

ul. Migowska 41
80-287 Gdańsk

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
Grzegorz Mocarski Prezs Zarządu
Arkadiusz Kowalina
- CzłonekZarządu
Witold BurkiewiczkGryń - Członek
Zarządu.
Do zakresu
działania Zarządu BRAK
należy
wykonywanie
uchwał Zebrania
Członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
zebraniu
NIE
założycieli w dniu
01 lutego 2017
roku

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.18.
2017

8

9

10

"Pomaganie rąk
nie brudzi"

Stowarzyszenie
Pasa
Nadmorskiego

Amadis

Stowarzyszenie
reprezentuje: Pan
Krzysztof Nowak.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
uchwał Zebrania
BRAK
Członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
oraz uchwał
zebrania członków.

14 lutego
2017 roku

1. Celem działania jest:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób,
- ochrona zwierząt,
pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- działalność charytatywna.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
- organizowanie kampanii charytatywnych itp., w tym publicznych zbiórek pieniędzy i darów rzeczowych,
- osobiste działania członków Stowarzyszenia,
- współpracę z innymi podmiotami i organizacjami.

08.03.2017

Stowarzyszenie
reprezentuje: Pan
Jerzy Januszewicz.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
1. Cel i środki działania:
należy
-Śledzenie kierunków zmain urbanistycznych w obszarze pasa nadmorskiego celem dbania o zachowanie jego
wykonywanie
niepowtarzalnych walorów: kulturowych, uzdrowiskowych, rekreacyjno-wypoczynkowych,
ul.Jabłońskiego 26/30
uchwał Zebrania
BRAK
-Dokumentowanie wprowadzanych zmian urbanistycznych w tym obszarze, w miejscach o szczególnych walorach 80-766 Gdańsk
Członków oraz
kulturowych i przyrodniczych.
reprezentowanie
2. Terenem działania jest Województwo Pomorskie.
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
oraz uchwał
zebrania członków.

31.03.2017

1. Celem działania jest:
-Edukacja historyczna,
-Popularyzacja rekonstrukcji historycznej,
-Wspieranie rozwoju członków Stowarzyszenia.
2. Terenem działania jest cała Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
-Wystawy,
-Organizowanie imprez historycznych,
-Wykładów,
-Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
-Organizowanie zajęć kulturalnych.

ul. Kartuska 34a
80-104 Gdańsk

ul. Grabowskiego
3g/78
80-809 Gdańsk

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:
Anna
Rozwadowska. Do
zakresu działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
członków oraz
reprezentowanie
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony na
zebraniu
założycieli w dniu BRAK
07 stycznia 2017
roku. Zmiana 01
lutego 2017 roku.

Regulamin
uchwalony na
Zebraniu
Założycieli w dniu
17 lutego 2017
BRAK
roku

NIE

BRAK

BRAK

WSOVII.512.17.
2017

NIE

BRAK

BRAK

WSOVII.512.15.
2017

BRAK

BRAK

BRAK

WSOVII.512.9.2
017

28-02-2017
zmiana
regulaminu

Regulamin
uchwalony na
Zebraniu
NIE
Założycieli w dniu
24.03.2017r.
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Stowarzyszenie31.03.2017
Klub Inicjatyw
Seniora

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:
Cel główny:
Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja osób w średnim i starszym
wieku.
Cele szczegółowe:
a)Realizację projektów i podejmowanie przedsięwzięć z obszaru aktywności społecznej.
b)Integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności
społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestnictwa w życiu społecznym
c)Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form
współpracy i wspierania
d)Działanie na rzecz społeczności lokalnej 3Miasta,
e)Działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie edukacji, wymiany i zaangażowania obywatelskiego w życie
społeczne.
f)Działalność edukacyjna, prozdrowotna, propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu
osób starszych w celu zapobiegania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób.
g)Aktywizacja fizyczna i psychiczna
h)Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, wydawniczej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i
rehabilitacyjnej
i)Zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia, zdrowej diety i profilaktyki zdrowotnej.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest RP.
3.Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a)Ukazanie możliwości rozwoju osobistego.
b)Tworzenie nowych uczących się społeczności opartych na wkładzie osobowym swoich członków.
c)Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim starszym wieku.
ul. Wileńska 44
d)Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia.
80-215 Gdańsk
e)Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
f)Aktywizacje sportowo rekreacyjną i rehabilitacyjną.
g)Umożliwianie i ułatwianie dostępu do nowoczesnej nauki i techniki.
h)Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
i)Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku.
j)Prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach (bezpłatne ulotki i broszury informacyjne)
k)Wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce i w życiu codziennym oraz
ogólnie pojętych kontaktach i komunikacji
l)organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji, sympozjów, konferencji oraz
innych form wsparcia;
m)Prowadzenie bezpłatnej działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do
osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia, a w szczególności członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.
n)organizację punktów edukacyjno-informacyjnych;
o)organizację imprez kulturalnych, wycieczek, sportowych, wymian międzynarodowych oraz wymian
międzykulturowych – w ramach działań nieodpłatnych;
p)Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób
fizycznych i prawnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
q)Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, długotrwale i przewlekle
chorymi oraz propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów Stowarzyszenia.
r)stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej;
s)współpracę z mediami
t)Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd: Zygmunt
Frąckiewicz, Alicja
Jopkiewicz,
Grażyna Bogusz,
Dorota Laskowska,
Henryk Krupiński.
Do zakresu
działania Zarządu
należy
wykonywanie
uchwał Zebrania
Członków oraz
reprezentowania
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązującego
prawa, regulaminu
i uchwał i Zebrania
Członków.

Komisja
Rewizyjna:
Krystyna Masa, Regulamin
NIE
Grażyna
uchwalony w
Płaszkodniu 23.02.2017r.
Tyndzik,
Henryk Brojda.

BRAK

BRAK

BRAK
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Instytut Badań i
Rozwoju
Turystyki
Medycznej

21.04.2017

1. Celem działania jest wspieranie rozwoju turystyki medycznej w Polsce.
2. Terenem działania jest cała Polska.
3. Środki działania:
- prowadzenie i rozwój portalu internetowego, poświęconego turystyce medycznej,
- prowadzenie badań i studiów nad turystyką medyczną,
ul. Pilotów 8H/12
- uczestnictwo w konferencjach, seminariach o charakterze naukowym lub popularno-naukowym,
80-460 Gdańsk
- wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół oraz władz samorządowych w
zakresie upowszechniania turystyki medycznej,
- współpracę w zakresie działalności Stowarzyszenia ze szkołami wyższymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
- wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
- obejmowanie medialnym patronatem przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
reprezentuje
przedstawiciel:
Mariusz Arent.
Do zakresu
działania
Przedstawiciela
należy
wykonywanie
BRAK
uchwał Zebrania
Członków oraz
reprezentowania
Stowarzyszenia w
granicach
obowiązujacego
prawa, Regulaminu
i uchwał Zebrania
Członków.

Regulamin
uchwalony w
dniu 05.04.2017

NIE

BRAK

BRAK

BRAK
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