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1
Stowarzyszenie 

Dolina Królewska
 13.07.2016 

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

- prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jej członków

- organizację wydarzeń integrujących społeczności lokalne, wydarzeń gospodarczych i turystycznych

- 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

ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 1/3

80-230 Gdańsk

Stowarzyszenie zwykłe jest 

reprezentowane przez Zarząd: 

1) Małgorzata Mirosława Fechner-

Puternicka - Prezes Zarządu, 

2) Barbara Polakowska - Wice Prezes 

Zarządu; 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin ze 

zmianami z dnia 

29 czerwca 2016 

roku podjęty 

uchwałą z dnia 29-

06-2016r.

NIE BRAK BRAK BRAK

2

Cannabis House 

Gdańsk - Grupa 

Wsparcia 

"Refresh Weed"

23.08.2016

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,

- wzajemną pomoc, samostanowienie, wykorzystanie własnego potęcjału w rozwiązywaniu pojawiających się 

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.

ul Hallera 247/a/7

80-502 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje 

przedstawiciel : 

Patryk Kiełpiński.

Do zakresu działania Przedstawiciela 

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

Zebraniu 

Założycieli w dniu   

03 sierpnia 2016 

roku

NIE BRAK BRAK BRAK



3

Ruch Przeciwko 

Przemocy Wobec 

Dzieci

16.09.2016

9.01.2019

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 

przebywających w placówkach leczniczych i opiekuńczych, a także w domach rodzinnych,

- przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzeętu leczniczego lub aparatury medycznej,

- 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.

ul. Hewelisza 11 lok. 

819

80-890 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje   

przedstawiciel : 

Krzysztof Wysocki.

Do zakresu działania Przedstawiciela 

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

Zebraniu 

Założycieli w dniu   

29 sierpnia 2016 

roku

BRAK

                     

Uchwała nr 1 o 

rozwiązaniu 

stowarzyszenia z 

dnia 17.03.2019 

r. 

BRAK
                      

BRAK

4

Gdański Klub 

Szaradzistów 

''Neptun"

 24-11-2016

17-02-2017 

Rozwiązane w 

dniu 30 grudnia 

2016 roku 

uchwałą 

Zebrania 

Członków z dnia 

30 grudnia 2016 

roku o 

rozwiązaniu 

Stowarzyszenia 

zwykłego.

Roman Iwanek

5

Stowarzyszenie 

Rodzimowierców 

Pomorskich - 

Jantar

30.11.2016

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 

Słowian, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Pomorza.

2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

- 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.

ul. Andrzeja Grubby 

16/19

80-180 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje 

przedstawiciel:

Dawid Baściłowski.

Do zakresu działania Przedstawiciela 

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycieli w dniu 

20 listopada

2016 roku

NIE BRAK BRAK BRAK 



6
Stowarzyszenie 

FeBRa

31.01.2017

23.04.2019

20.09.2019

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

Al.. Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd: 

Katarzyna Hobgarska-Buja - Prezes 

Zarządu,

Aleksandra Mielewczyk-Gryń - Członkini 

Zarządu,

Katarzyna Szwed - Członkini Zarządu.         

Do zakresu działania Zarządu             

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

Członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycieli w dniu 

24 stycznia 2017 

roku

NIE BRAK BRAK BRAK

7
Jaśkowa-Dolina

Jaschkental
08.02.2017

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. Migowska 41

80-287 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd: 

Grzegorz Mocarski - Prezs Zarządu

Arkadiusz Kowalina - CzłonekZarządu

Witold Burkiewiczk-Gryń - Członek 

Zarządu.          

Do zakresu działania Zarządu należy 

wykonywanie uchwał Zebrania Członków 

oraz reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycieli w dniu 

01 lutego 2017 

roku

NIE BRAK BRAK BRAK



8
"Pomaganie rąk 

nie brudzi"
14.02.2017

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.

ul. Kartuska 34a 

80-104 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje: Pan 

Krzysztof Nowak. Do zakresu działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu oraz uchwał zebrania 

członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycieli w dniu 

07 stycznia 2017 

roku. Zmiana 01 

lutego 2017 roku.

BRAK NIE BRAK BRAK

9

Stowarzyszenie 

Pasa 

Nadmorskiego

08.03.2017

1. Cel i środki działania:

-Śledzenie kierunków zmain urbanistycznych w obszarze pasa nadmorskiego celem dbania o zachowanie jego 

niepowtarzalnych walorów: kulturowych, uzdrowiskowych, rekreacyjno-wypoczynkowych,

-Dokumentowanie wprowadzanych zmian urbanistycznych w tym obszarze, w miejscach o szczególnych walorach 

kulturowych i przyrodniczych.

2. Terenem działania jest Województwo Pomorskie.

ul.Jabłońskiego 26/30

80-766 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje: Pan Jerzy 

Januszewicz. Do zakresu działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu oraz uchwał zebrania 

członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony na 

Zebraniu 

Założycieli w dniu 

17 lutego 2017 

roku

28-02-2017 

zmiana 

regulaminu

BRAK NIE BRAK BRAK

10 Amadis 31.03.2017

Rozwiązanie 

stowarzyszenia 

uchwałą nr 

1/2019 Walnego 

Zebrania 

Członków w dniu 

25.06.2019 - 

wykreślnie 

organizacji z 

ewidencji w dniu 

11.12.2019

Anna 

Rozwadowska
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Instytut Badań i 

Rozwoju 

Turystyki 

Medycznej

21.04.2017

21.11.2017 

zmiana 

struktury - 

wybór 

Zarządu 

Stowarzysze

nia

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,

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, 

- 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

ul. Derdowskiego 

31/8

80-310 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Anna Baiłk-Wolf, 

Arek Buziewicz oraz Mariusz Arent. 

Sposób reprezentacji: Prezeska Zarządu 

Anna Białk-Wolf 

Do zakresu działania Prezeski Zarządu             

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

Członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin

uchwalony w 

dniu 05.04.2017  

NIE BRAK BRAK BRAK

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd: 

Zygmunt Frąckiewicz - Prezes, Alicja 

Jopkiewicz - Wiceprezes, Grażyna Bogusz - 

Przewodnicząca, Dorota Błanek - 

Skarbnik, Henryk Krupiński - członek 

Zqarządu, Teresa Malinowska - członek 

Zarządu. Do reprezentowania 

Stowarzyszenia, w szczególności do 

zaciągania zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie w tym 

Prezesa.

11

Stowarzyszenie-

Klub Inicjatyw 

Seniora

31.03.2017

31.07.2019

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. 

d)Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

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 

ul. Wileńska 44 

80-215 Gdańsk
BRAK

Komisja 

Rewizyjna: 

Krystyna Masa, 

Grażyna 

Płaszko-

Tyndzik, 

Henryk Brojda.

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 23.02.2017r. 

NIE BRAK BRAK
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"Brzeźno to My"

 Nic o na bez nas
17.05.2017

1. Celem działania jest upowszechnianie działań na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

 informowania o aktualnych zmianach w ustawodawstwie, a w szczególności Ustawy o Własności Lokali

 i pokrewnych, zagospodarowania przestrzennego, kultury i sztuki oraz szerzenie inicjatyw 

społecznych i obywatelskich.

2. Terenem działania jest województwo pomorskie, a w szczególności dzielnica Gdańsk-Brzeźno.

3. Środki działania:

- podejmowanie kroków prawnych w wypadku wystąpienia nieprawidłowości w strukturze lub w sposobie 

zarządzania dobrem wspólnym oraz zagospodarowania terenu wokół wspólnot i na terenie dzielnicy Gdańsk-

Brzeźno,

- wspieranie wszelkich inicjatyw twórczych i inicjatyw oddolnych, wnoszonych przez mieszkańców z którymi 

pojedyncze osoby nie potrafią sobie poradzić, czy to ze względu na wiek, czy problem                         z dotarciem do 

aktualnych aktów prawnych,

- wspieranie osób niezaradnych, mających problem z szybkim uzyskaniem pomocy czy to w sprawach urzędowych 

lub w kwestiach skomplikowanych formalności,

- organizację nieodpłatnych imprez kulturalnych,

- wspieranie inicjatyw twórczych,

- aktywizację społeczności lokalnej,

- szerzenie idei tolerancji, otwartości oraz szacunku dla człowieka i natury,

- współpracowanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się statutowo podobną działalnością,

- podejmowanie działań informacyjnych o podejmowanych przedsięwzięciach,

- wspieranie inicjatyw ekologicznych.

ul. Polskiego

Czerwonego Krzyża

6A/5

80-519 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje 

Prezes Zarządu:

Władysław Lemiesz

Do zakresu działania Prezesa i Zarządu             

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

Członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 

12 marca 2017 

NIE BRAK BRAK BRAK

14
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

22.05.2017

18.04.2019

1. Celem działania jest nieodpłatne:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej,

- włączenie osób starszych do ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy z różnych kierunków oraz osobowego 

rozwoju.

2. Terenem działania jest Trójmiasto.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

-wykłady, dyskusje tematyczne, prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich i spacjalistów z różnych 

dziedzin,

- spotkania z pisarzami, ludźmi kultury działającymi w regionie Gdańskim i nie tylko,

- organizowanie wycieczek dla członków.

ul. Śląska 66B

80-389 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Henryka Krzeszewska.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 

27 kwietnia 2017 

roku

NIE BRAK BRAK BRAK

15
Stowarzyszenie 

Garnizon Gdańsk
13.06.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) promocja historii Gdańska,

2) promocja historii powszechnej, nowożytnej od XVII do XIX wieku,

3) promocja historii i tradycji morskich,

4) kultywowanie dawnych rzemiosł,

5) edukacja kulturalna,

6) integracja lokalnej społeczności.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

miasta Gdańska i okolic.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

1) inscenizacje historyczne,

2) zajęcia i wydarzenia edukacyjne,

3) działalność naukowo-badawczą,

4) prelekcje i wykłady,

5) organizację pokazów,

6) działalność kulturalną,

7) odtwarzanie dawnych rzemiosł,

8) organizację wystaw,

9) współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i 

innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji 

celów statutowych.

10) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską        i krajami w niej 

stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

ul. Cebertowicza 

8A/10 

80-809 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd: 

Krzysztof Kucharski - Prezes, Anna 

Kleinschmidt-Muszyńska - Wiceprezes, 

Danuta Paterska - sekretarz.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez dwóch członków Zarządu. Do 

reprezentowania Stowarzyszenia, w 

szczególności zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 15.05.2017

01.06.2017 

zmiana

NIE BRAK BRAK BRAK
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Stowarzyszenie 

na rzecz chorych 

na a-HUS

20.06.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

pomoc osobom chorym na a-HUS i ich rodzinom.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) działanie na rzecz umożliwienia chorym na a-HUS dostepu do skutecznych form terapii;

b) reprezentowanie chorych na a-HUS w kontaktach z decydentami;

c) pomoc osobom chorych na a-HUS w dostępie do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, 

psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych;

d) zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z a-HUS;

e) poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na a-HUS;

f) propagowanie wiedzy o a-HUS;

g) promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych na a-HUS;

h) umożliwienie chorym i ich rodzinom wymiany informacji i doświadczeń dotyczących leczenia;

i) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi w podobnym obszarze;

j) wsparcie finansowe dla chorych na a-HUS i ich rodzin;

k) organizacja wsparcia psychologicznego dla chorych na a-HUS i ich rodzin.

ul. Otwarta 92 

80-169 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Zofia Lisiecka.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 

6 czerwca 2017

NIE BRAK BRAK BRAK

17
Kaszubski Klub 

Biznesu
16.08.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

województwa pomorskiego, a w szczególności na terenie Kaszub.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, może również prowadzić działania poza jej 

granicami.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) czynny udział w życiu publicznym;

b) organizowanie spotkań, konferencji, konkursów, zarówno loklanych, krajowych, jak i międzynarodowych, a 

także promowanie takich wydarzeń oraz branie czynnego udziału w nich;

c) budowanie płaszczyzn współpracy między przedsięciorcami poprzez rekomendowanie świadczonych usług, 

tworzenie platform wymiany informacji oraz pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów;

d) działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;

e) współpracę z innymi instytucjami i podmiotami oraz organami administracji publicznej;

f) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności;

g) wykonywanie zadań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej i regionu Pomorza, a w 

szczególności Kaszub, upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej oraz nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania;

h) budowanie korzystnego wizerunku Pomorza, a w szczególności Kaszub, poprzez organizowanie i uczestniczenie 

w projektach kulturalnych, naukowych oraz sportowych, realizowanych zgodnie z zasadami Stowarzyszenia.

ul. Prof. Stanisława 

Szpora 7/7

80-807 Gdańsk                          

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Prezesa Zarządu - Grzegorza Gosk. 

Reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 24.05.2017

NIE BRAK BRAK BRAK

18

Stowarzyszenie 

Strzelecko 

Kolekcjonerskie 

GRYF

23.08.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz strzelnictwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa 

broni. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelnictwa i kolekcjonerstwa broni oraz promocja i wpieranie tej 

dziedziny. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów;

b) współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami 

rekonstrukcji historycznej;

c) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działania realizujące cele 

statutowe;

ul. Przytulna 20A/57

80-176 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje 

przedstawiciel:

Łukasz Stykuć

Do zakresu działania Przedstawiciela 

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin

uchwalony w 

dniu 18.08.2017

NIE BRAK BRAK BRAK

19

Stowarzyszenie 

Pomocy Prawnej,  

poprzed. nazwa - 

Stowarzyszenie 

Ochrony Praw 

Pozwanych - 

Sprzeciw 

Niesłusznej 

Windykacji 

31.08.2017

08.12.2017

03.07.2018

17.09.2018

1. Celem działania jest: 

-świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności dla osób biednych i potrzebujących pomocy,

-kształtowanie świadomości prawnej pozwanych w szczególności dla osób biednych i potrzebujących pomocy,

-ograniczenie uprzywilejowanej pozycji przedsiębiorstw windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych w relacjach 

z dłużnikami - w szczególności z biednymi i potrzebującymi pomocy osobami fizycznymi.

2. Terenem działania jest cała Polska.

3. Środki działania:

-reprezentowanie osób pozwanych w sądzie,

-reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym poprzez współpracę z osobami mającymi tytuł radcy 

prawnego lub adwokata,

-reprezentowanie dłużników w upadłości konsumenckiej poprzez współpracę z osobami mającymi tytuł radcy 

prawnego lub adwokata,

-udzielanie informacji prawnej pozwanym o ich uprawnieniach i obowiązkach jako strony w postępowaniach 

sądowych oraz jako dłużników w postępowaniach pozasądowych.

ul. Mjr. Słabego 15/17 

80-298 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Anna Sikorska-

Czosnek, Łukasz Kalinowski oraz Paweł 

Czechowski. Sposób reprezentacji: 

Każdy z członków Zarządu uprawniony 

jest do jednoosobowej reprezentacji 

Stowarzyszenia, w tym również w 

sprawach związanych z zaciąganiem 

zobowiązań majątkowych.

Do zakresu działania Zarządu             

należy wykonywanie uchwał Zebrania 

Członków oraz reprezentowanie 

Stowarzyszenia w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 06.07.2017

Zmiana 

24.08.2017

Zmiana 

Regulaminu 

uchwałą z dnia 

02.11.2017

Zmiana 

Regulaminu w 

dniu 23.03.2018

Zmiana 

Regulaminu w 

dniu 17.09.2018

NIE BRAK BRAK BRAK
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Stowarzyszenie 

"Obywatel ma 

prawo"

15.09.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest charytatywne świadczenie pomocy prawnej w szczególności osobom 

biednym, nieporadnym życiowo, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wszystkim szczególnie 

potrzebującym pomocy. Kształtowanie świadomości prawnej obywateli, uświadamianie o prawach i 

przysługujących im środkach ochrony prawnej oraz sposobach bronienia swoich praw zagwarantowanych przez 

polski sytem prawny. Ponadto wyrównywanie szans obywateli w sporach z wielkimi przedsiębiorcami, bankami, 

firmami widykacyjnymi. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) udzielanie bezpłatnych porad oraz porad prawnych w zakresie obrony i dochodzenia przysługujących praw  w 

szczególności osobom biednym, nieporadnym życiowo i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

b) porad - zarówno na stapie negocjacji polubownych, mediacji jak i na etapach sądowych oraz egzekucyjnych;

ul. Kazimierza 

Wielkiego 42/7

80-180 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Joanna Korycka.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 08.09.2017

NIE BRAK BRAK BRAK

21
Stowarzyszenie  

No tak!

11.10.2017

27.02.2018

26.04.2019

Zawiadomienie 

o zakończeniu 

likwidacji z dnia 

1 kwietnia 2019 

r.

Rozwiązane w 

dniu 13.02.2018 

r. uchwałą nr 

1/2018 w 

sprawie 

rozwiązania 

Stowarzyszenia 

No tak! z dnia 

12.02.2018 r.

22

Stowarzyszenie 

Ulica 

Wrocławska w 

Gdańsku

19.10.2017

03.07.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest dbałość o ład przestrzenny ulicy Wrocławskiej, a w szczególności prowadzenie 

wspólnej gospodarki w zakresie gospodarki odpadami przez stowarzyszonych mieszkańców, w tym dzierżawienie 

i współzagospodarowanie śmietnika przy ulicy Wrocławskiej, znajdującego się na terenie Gminy Miasta Gdańska.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Miasta Gdańsk.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) społeczne działania członków na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa;

b) występowanie z inicjatywami do właściwych organów;

ul. Wrocławskiej 19

80-155 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Janusz Moroz.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 27.09.2017

BRAK BRAK BRAK BRAK
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Trójmiejskie 

Dziewuchy 

Dziewuchom

15.11.2017

1. Celem Stowarzyszenia jest budowanie więzi społecznych i wspólnoty kobiet w celu działań na rzecz obrony oraz 

rozwijania praw kobiet. Propagowanie postaw sprzyjających prawom kobiet, wolności, równości, poszanowania 

różnorodności i godności ludzkiej, działanie na rzecz psycho-fizycznego zdrowia kobiet. Organizacja i koordynacja 

inicjatyw i akcji protestacyjnych przeciwko łamaniu praw kobiet,                        w obronie idei równości i wolności 

jednostek ludzkich. Wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie państwa 

świeckiego i neutralnego światopoglądowo. Aktywizacja i integracja kobiet w obszarze czynnnego życia 

politycznego i publicznego. Podnoszenie świadomości społecznej                      w zakresie stanowienia i 

przestrzegania prawa, szczególnie praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych w oparciu o aktualną wiedzę 

medyczną. Działania o charakterze edukacyjnym w zakresie edukacji seksualnej, medycyny, fizjologii, psychologii  

i ochrony zdrowia. Działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi, bez względu na ich orientację 

seksualną i tożsamość płciową. Inicjowanie i uczestnictwo w debacie publicznej, dotyczącej praw kobiet, praw 

człowieka. Tworzenie platformy do dyskusji o potrzebach kobiet, otwartej dla wszystkich osób, niezależnie od 

wieku, tożsamości płciowej, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej czy podglądów politycznych - pod 

warunkiem poszanowania godności i praw człowieka. Aktywizowanie mężczyzn w obszarze wolontariatu na rzecz 

kobiet i dzieci. Budowanie współpracy                            i wspieranie działań na rzecz kobiet w wymiarze 

międzynarodowym. Budowanie więzi między różnymi grupami społecznymi. Budowanie i wspieranie dialogu 

międzyinstytucjonalnego na rzecz poprawy warunków życia kobiet w każdym wieku. Upowszechnianie 

historycznych osiągnięć kobiet i ich działalności we wszelkich dziedzinach, jako ważnego elementu dziedzictwa 

kulturowego.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych, edukacyjnych, 

informacyjnych, społecznych;

b) organizowanie spotkań, dyskusji, warsztatów, happeningów i innych wydarzeń publicznych;

c) wypowiadanie się w sprawach obowiązującego prawa i projektów ustaw w zakresie prawa kobiet i praw 

reprodukcyjnych, praw człowieka, równości, wolności, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji;

d) realizację kampanii społecznych;

e) działania o charakterze artystycznym, dokumentowanych i rozpowszechnianych;

ul. Gołębia 4/13

80-455 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd -  w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 11.11.2017

BRAK BRAK BRAK BRAK

24 GUNFIGHTER 21.11.2017

1. Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 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 pozytywanego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników broni;

e) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni;

f) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni;

g) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami 

kolekcjonerów broni.

ul. Meissnera 10E/9

80-462 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Rafał Majerczyk.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 11.11.2017

BRAK BRAK BRAK BRAK
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STOWARZYSZENI

E DZIENNIKARZY 

KATOLICKICH

24.11.2017

Celem działania jest: 

1) Konsolidacja dziennikarzy wyznania katolickiego

2) Krzewienie w działalności publicystycznej oraz redakcyjnej postaw etycznych zgodnych z zasadami wiary 

katolickiej

3) Obrona osób represjonowanych, poniżanych lub wykluczanych z powodu wyznawanej wiary katolickiej

4) Wspieranie i propagowanie inicjatyw zgodnych z zasadami wiary katolickiej

Terenem działania jest: Polska

Środki działania:

1) Publikacje w mediach

2) Organizacje lub aktywny udział w akcjach o katolickim przesłaniu

3) Seminaria, szkolenia, prelekcje - formy kształcenia dla członków i sympatyków Stowarzyszenia

ul. Gościnna 8b

80-032 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Henryk Jezierski.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 16.11.2017

NIE BRAK BRAK BRAK

26
BRACTWO 

MORZA
29.12.2017

Celem działania jest: 

1) krzewienie kultury morskiej

2) integracja środowisk twórczych

3) propagowanie rzemiosł zagrożonych

4) działalność na rzecz rozwoju rybołówstwa i akwakultury

Terenem działania jest: Rzeczpospolita Polska

Środki działania:

1) cykliczne spotkania członków i sympatyków

2) organizowanie bezpłatnych warsztatów, pokazów, występów

Al. Hallera 108/6 

80-420 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Marcin Roch Sosiński.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 21.12.2017

NIE BRAK BRAK BRAK
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Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów 

Broni 

i Rekonstrukcji 

Historycznej 

„Gladius”

29.12.2017

Celem działania jest: 

1) tworzenie przez członków stowarzyszenia kolekcji broni palnej

2) szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej

3) wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych i 

pogłębiania wiedzy historycznej

4) pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, 

przechowywaniu i konserwowaniu

5) działania na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o działaniach wojennych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku

6) rekonstrukcja historycznych form umundurowania, wyposażenia, wyszkolenia jednostek wojskowych 

uczestniczących w działaniach wojennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku

Terenem działania jest: Rzeczpospolita Polska

Środki działania:

1) systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków stowarzyszenia

2) szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa

3) propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych

4) udział członków stowarzyszenia w wystawach konferencjach i innych imprezach promujących kolekcjonerstwo 

broni palnej i militariów, współpraca z innymi stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim

ul. Wyzwolenia 21B/6

80-537 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Bartosz Różański.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 21.12.2017 

NIE BRAK BRAK BRAK

28

Stowarzyszenie 

"Skasuj Dług" 

Pomoc 

Pozwanym Przez 

Firmy 

Windykacyjne

29.01.2018

Celem działania jest: 

1) udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom w zakresie zobowiązań z tytułu umów kredytu lub 

pożyczki w bankach oraz u innych przedsiębiorców w tym w tzw. firmach widykacyjnych, nabywających 

wierzytelności od banków lub instytucji parabankowych,

2) kształtowanie świadomości o przysługujących pozwanym uprawnieniach w sparawach sądowych,

3) popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawa, ekonomii oraz oraz zasad postępowania, związanych z 

problemami zadłużenia, 

4) przyczynianie się do wzrostu zainteresowania konsumentów korzystaniem z fachowej pomocy prawnej.

Terenem działania jest: Rzeczpospolita Polska

Środki działania:

1) współpraca oraz współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, sądami 

oraz organami wymiaru sprawiedliwości,

2) udzielanie bezpłatnych porad prawnych w sparwach dotyczących konsumentów z tytułu posiadanych 

zobowiązań z umów kredytu lub pożyczki w zakresie uprawnień, przysługujących jako stronie w postępowaniach 

sądowych, jako dłużnikowi w postępowaniach egzekucyjnych oraz windykacyjnych,

3) zapoznawanie się z aktami spraw sądowych i ich analizowanie,

4) bezpłatne przygotowywanie opinii prawnych,

5) bezpłatne reprezentowanie pozwanych w postępowaniach sądowych,

6) współpraca z pełnomocnikami, mającymi tytuł adwokata lub radcy prawnego,

7) prowadzenie bezpłatnej działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej i edukacyjno-szkolnej w 

szczególności dla osób niezamożnych, nieporadnych, w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.

ul. Królewskie 

Wzgórze 25/28

80-283 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Kamil Kowalewski 

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 18.01.2018 

NIE BRAK BRAK BRAK

29

„Stowarzyszenie 

Naukowe 

International 

Association for 

the Educational 

Role of 

Language”

26.02.2018

1. Celami stowarzyszenia jest nieodpłatna działalność jego członków, która obejmuje:

a. działalność naukową zorientowaną na zagadnienia językowe i/lub pedagogiczne,

b. działalność badawczą prowadzoną w obszarze językoznawczym i/lub pedagogicznym,

c. działalność oświatową wspierającą procesy językowe i/lub inne procesy edukacyjne,

d. działalność kulturalno-społeczną realizowaną na rzecz języka, porozumienia i szkolnictwa.

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na równorzędnych zasadach na terenie innych 

krajów całego świata z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez nieodpłatne:

a. prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników w publikacjach naukowych,

b. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, szkoleń i wykładów, 

c. propagowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zagadnień 

dotyczących języka i/lub edukacji,

d. wspieranie i organizacja zajęć dydaktycznych na rzecz języka i/lub edukacji.

ul. Kaprów 16/12 

80-316 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Michał Daszkiewicz.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 23.01.2018

NIE BRAK BRAK BRAK

30 BIEGAM
13.03.2018

25.09.2019

Rozwiązane 

uchwałą 

Zebrania 

Członków z dnia 

18.09.2019 Nr 

5/2019

Likwidator 

wyznaczony w 

dniu 18.09.2019

Adam Zagórski
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Stowarzyszenie 

"Zatoka Marzeń"
18.04.2018

Celem działania jest : 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życziowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym,

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania  i upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) ochrony   i promocji   zdrowia; 

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 

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

rozwój  techniki,  wynalazczości  i innowacyjności; 

8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

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

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

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rewitalizacji;

12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13) sportu, turystyki i krajoznawstwa; 

14) upowszechniania  i ochrony  wolności  i praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a także  działań 

wspomagających rozwój demokracji; udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

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

działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

16) promocji i organizacji wolontariatu; działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych,  

Terenem działania jest: Rzeczypospolita Polska

Neodpłatne środki działania:

1) Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji lokalnej w regionie przede wszystkim osób 

należących do grup dyskryminowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, 

Al. Grunwaldzka 5 

80-236 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd -  w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 13.04.2018 

BRAK BRAK BRAK BRAK
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Klub Fantastyki 

Zardzewiały 

Topór

25.04.2018

Celem działania jest: 

1) integracja miłośników fantastyki i/lub form teatralnych,

2) organizacja spotkań i zebrań o akcentach fantastyki i/lub form teatralnych.

Terenem działania jest: Rzeczypospolita Polska

Środki działania:

1) organizowanie dla członków Stowarzyszenia zebrań i spotkań o tematyce fantastycznej i/lub teatralnej,

2) propagowanie działań własnych o akcentach fantastyki i/lub form teatralnych.

ul. Konrada 

Wallenroda 14/12   

80-438 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Mateusz Zachciał

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 23.04.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK

33
WRZESZCZ 

CENTRALNY
02.05.2018

Celem działania jest: 

1) inicjowanie działań związanych ze społecznością lokalną,

2) integracja społeczności lokalnej,

3) popularyzacja przestrzeni zielonych na terenie Gdańska.

Terenem działania jest: Gdańsk.

Środki działania:

1) realizacja bezpłatnych wydarzeń kulturalnych (spotkań mieszkańców, pikników, festynów, gier miejskich),

2) organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych i prelekcji,

3) organizacja bezpłatnych koncertów,

4) animowanie lokalnej aktywności społecznej.

ul. Jana Uphagena 

8/1

80-237 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Łukasz Piotr Karendys

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 30.04.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK
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Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wisły 

w Gdańsku

14.05.2018

04.09.2019

Celem działania jest: 

1) przywrócenie w kraju transportu wodnego, znacznie mniej szkodliwego dla środowiska niż lądowy,

2) kompleksowe, w zgodzie z ekologią zagospodarowanie Dolnej Wisły,

Terenem działania jest: kraj.

Środki działania:

1) informowanie społeczeństwa i wyjaśnianie poprzez media , jak ważne jest dla rozwoju kraju i ochrony  

środowiska przywrócenie transportu wodnego,

2) opracowanie artykułów do prasy, broszur itp.,

3) propagowanie wyżej wymienionych celów przez wystąpienia na konferencjach, spotkaniach z działaczami, 

posłami do Sejmu i Senatu, organizowanie otwartych dyskusji itp.,

4) udział w akcjach o bliskiej tematyce (Rok Wisły itp.), nawiązywanie kontaktów,

5) monitorowanie działań władz centralnych, zbieranie informacji o publikacjach na temat Wisły i transportu 

wodnego oraz rozwoju portów Trójmiasta i połączenia ich z centrum kraju,

6) gromadzenie artykułów prasowych, wydawnictw, książek n/t jak wyżej.

ul. Chrobrego 76    80-

423 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd -  Zbigniew Tarchalski, 

Stanisław Jagalski, Eugeniusz Lepacki w 

granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 22.03.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK
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Stowarzyszenie 

Odnowy w 

Duchu Świętym 

EVANGELIUM

18.05.2018

Celem działania jest: 

1) promocja i ożywienie wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, w szczególności: duchowym, 

kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, międzyosobowym i międzynarodowym,

2) upowszechnianie i kształtowanie świadomych i dojrzałych postaw chrześcijańskich,

3) upowszechnienie Pisma Świętego, zachęcanie do czytania i pogłębiania rozumienia jego treści, zgodnie z nauką 

Kościoła Katolickiego,

4) powszechne wykorzystanie nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi ewangelizacji,

5) wzmocnienie działalności charytatywnej,

6) wzmocnienie działań kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych opartych na fundamentach 

wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego,

7) upowszechnienie i wypromowanie nauki, kultury, wartości chrześcijańskich oraz nauczania Kościoła 

Katolickiego.

8) ochrona życia i godności człowieka, ochrona rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko 

ich życia i rozwoju,

9) wspomaganie rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

10) promocja i organizacja wolontariatu.

Terenem działania jest: Rzeczypospolita Polska.

Środki działania:

1) nieodpłatne organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie spotkań modlitewnych, dni skupienia, 

rekolekcji lub innych podobnych imprez, a także sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów, obozów 

ogólnorozwojowych i naukowych, konkursów, wydarzeń kulturalnych, spektakli, wystaw, koncertów, 

2) pracę formacyjną i edukacyjną członków Stowarzyszenia i jego zwolenników w zgodzie z nauczaniem Kościoła 

Katolickiego,

3) aktywny udział w akcjach o przesłaniu katolickim,

4) rozwijanie, promowanie i udzielanie informacji o swojej działalności, w tym prowadzenie serwisu 

internetowego, akcji informacyjnych na imprezach masowych  (festyny miejskie, gminne, szkolne, parafialne) - w 

tym przy wykorzystaniu folderów, plakatów, ulotek, broszur, materiałów katechetycznych, biuletynów,  innych 

artykułów służących celom Stowarzyszenia ,

ul. Chłopska 34B/107

80-868 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd -  w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 07.05.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK

36

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Biblioteki przy 

Filii nr 6 

Wojewódzkiej i 

Miejskiej 

Biblioteki 

Publicznej im. 

Josepha Conrada-

Korzeniowskiego

18.05.2018

Celem działania jest: 

1) integracja lokalnej społeczności,

2) wspieranie działań biblioteki - Fili nr 6 zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności,

3) powiększenie zbiorów biblioteki Fili nr 6 - zakup książek, pozyskiwanie darów.

Terenem działania jest: Gdańsk.

Środki działania:

1) propagowanie i uczestniczenie w inicjatywach sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,

2) działalność edukacyjna i kulturalna związana z książką i czytelnictwem,

3) wspomaganie finansowych potrzeb biblioteki Fili nr 6, w zakresie prowadzonej działalności edukacyjno-

kulturalnej.

ul. Pilotów 3, 80-460 

Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Małgorzata Lulla.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 14.05.2018

NIE BRAK BRAK BRAK



37

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Biblioteki przy 

Filii nr 26

18.05.2018

Celem działania jest: 

1) integracja lokalnej społeczności,

2) wspieranie działań biblioteki - Fili nr 26 zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności,

3) powiększenie zbiorów biblioteki Fili nr 26 - zakup książek, pozyskiwanie darów.

Terenem działania jest: Gdańsk.

Środki działania:

1) propagowanie i uczestniczenie w inicjatywach sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,

2) działalność edukacyjna i kulturalna związana z książką i czytelnictwem,

3) wspomaganie finansowych potrzeb biblioteki Fili nr 26, w zakresie prowadzonej działalności edukacyjno-

kulturalnej.

ul. Gospody 3b, 

80-344 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Beata Dłutkowska.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 14.05.2018

NIE BRAK BRAK BRAK

38

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Biblioteki przy 

Filii nr 9

18.05.2018

Celem działania jest: 

1) integracja lokalnej społeczności,

2) wspieranie działań biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności,

3) powiększenie zbiorów biblioteki - zakup książek, pozyskiwanie darów.

Terenem działania jest: Gdańsk.

Środki działania:

1) propagowanie i uczestniczenie w inicjatywach sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,

2) działalność edukacyjna i kulturalna związana z książką i czytelnictwem,

3) wspomaganie finansowych potrzeb biblioteki.

ul. Jagiellońska 8, 

80-371 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Beata Snarska.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 10.05.2018

NIE BRAK BRAK BRAK

39

Pomorskie 

Stowarzyszenie 

Strzelecko 

Kolekcjonerskie 

Do Broni

18.05.2018

13.03.2019

Rozwiązane z 

dniem 

28.02.2019 

uchwałą 

Zebrania 

Członków z dnia 

18.01.2019 r.

Likwidator 

wyznaczony w 

dniu 18.01.2019

Michał Benka

40

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Biblioteki przy 

Filii nr 44

18.05.2018

Rozwiązane z 

dniem 

18.12.2019 

uchwałą 

Zebrania 

Członków z dnia 

10.12.2019 r.

Likwidator 

Renata Cieśli 

wyznaczona w 

dniu 10.12.2019

41
"Aktywizacja 

Ziemicy"
22.06.2018

Celem działania jest: 

1) Działanie na rzecz mieszkańców Gdańsk Siedlce ze szczególnym uwzględnieniem

historycznego osiedla Ziemica,

2) Integracja społeczna mieszkańców terenu działania stowarzyszenia,

3) Niesienie pomocy osobom potrzebującym,

4) Krzewienie wiedzy historycznej o zamieszkałym terenie,

5) Pobudzanie mieszkańców dzielnic do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej i szacunku,

Terenem działania jest: Gdańsk.

Środki działania:

1) Organizacja zbiórek dóbr materialnych, bądź poczęstunków dla potrzebujących,

2) Tworzenie klubów integracyjnych mieszkańców typu Klub Seniora, Klub Sąsiada,

Izby Pamięci,

3) Gromadzenie i Analiza materiałów historycznych o Ziemicy również od

mieszkańców,

4) Nieodpłatną organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych krzewiących wiedzę o

Ziemicy,

ul. Skarpowa 23

80-140 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd -  w granicach 

obowiązującego prawa, regulaminu i 

uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 20.06.2018

NIE BRAK BRAK BRAK



42
Odpowiedzialny 

Gdańsk
08.08.2018

Celem działania jest: 

 1) Wspieranie samorządu Miasta Gdańsk w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji

2) Wsparcie polityki prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Gdańsk

3) Monitoring działań Miasta Gdańsk w zakresie polityki społecznej

4) Promocja postaw obywatelskich i zaangażowania obywateli w życie Miasta

Gdańsk, szczególnie rodziców w życie szkół

5) Promocja tradycyjnych wartości opartych na wartościach chrześcijańskich

6) Promocja rodziny składającej się z Mamy, Taty i dzieci

7) Wsparcie rodzin w kryzysie

8) Wsparcie osób o zaburzonej tożsamości

9) Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez działanie na rzecz

wyrównania szans

10) Przeciwdziałanie dyskryminacji

11) Przeciwdziałanie przemocy

12) Edukacja równościowa dzieci i młodzieży

13) Edukacja uczniów w zakresie praw, wolności i obowiązków

14) Edukacja rodziców w zakresie praw, wolności i obowiązków

15) Rozwój kompetencji rodziców w zakresie budowania relacji z własnymi dziećmi

Terenem działania jest: Rzeczypospolita Polska.

Środki działania:

1) nieodpłatne prowadzenie portali internetowych zgodnych z celami działania

Stowarzyszenia

2) nieodpłatne wydawnictwo ulotek

3) nieodpłatne wydawnictwo periodyków

4) nieodpłatne prowadzenie kampanii społecznych i reklamowych

5) nieodpłatną organizację i prowadzenie szkoleń (stacjonarnych i wyjazdowych)

6) nieodpłatną organizację i prowadzenie warsztatów (stacjonarnych

i wyjazdowych)

ul. Nowe Ogrody 35, 

80-803 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez Zarząd:  

1) Marek Skiba – Prezes,

2) Magda Chmielewska– członek Zarządu,

3) Przemysław Majewski– członek 

Zarządu.

w granicach obowiązującego prawa, 

regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 06.08.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK

43

Stowarzyszenie 

Obrony Praw 

Obywatelskich

10.08.2018

Celem działania jest: 

1)  Upowszechnianie i ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej, w ustawach Rzeczpospolitej Polskiej, w aktach prawnych pochodnych od tych ustaw, oraz określonych w 

aktach prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską.

2) Działania prawne na rzecz przestrzegania wolności, praw i swobód obywatelskich, przez wszystkie organy 

władzy Rzeczpospolitej Polskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, tak organy ogólnopaństwowe wszystkich szczebli, 

jak i samorządowe wszystkich szczebli.

3) Rzecznictwo interesów obywateli przed organami władz publicznych, organami ścigania i organami wymiaru 

sprawiedliwości, włącznie z działalnością w zakresie poprawy prawa stanowionego

4) Obywatelski nadzór w zakresie zgodności z prawem działań wymiaru sprawiedliwości, włącznie z przebiegiem 

rozpraw i posiedzeń sadów. 

5) Podejmowanie działań prawnych na rzecz obywateli oraz osób prawnych, włącznie z reprezentowaniem przed 

organami władzy Rzeczpospolitej Polskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, tak organami ogólnopaństwowymi 

wszystkich szczebli , jak i samorządami wszystkich szczebli.

6) Pomoc ofiarom przestępstw zgodnie z literą i duchem przepisów prawa i określeń zawartych w 

„ Polskiej Księdze Praw Ofiary ”, wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej w 1999 

roku.

7) Działań prawnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego w zakresach prowadzonych postępowań: karnym, 

cywilnym i administracyjnym, włącznie z udziałem w postępowaniach przed odnośnymi organami władz 

publicznych i sądowych.

8) Nieodpłatne poradnictwo prawne oraz sporządzania dokumentacji urzędowej i procesowej w zakresach 

określonych w punktach od 1. do 6. Powyżej.

9) Ochrona środowiska – jako organizacja ekologiczna w rozumieniu art. 3, ust. 1. pkt. 10) ustawy z dnia 

03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, włącznie z upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego.

10) Upowszechnianie i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, włącznie z rozwijaniem 

kontaktów i współpracy między społecznościami i społeczeństwami.

ul. Startowa 13H,  80-

461 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Bogdan Miller.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 09.08.2018

BRAK BRAK BRAK BRAK



44
"Gdańsk dla 

Pieszych"
13.09.2018

Celem działania jest: 

1) poprawa infrastruktury miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych,

2) poprwa bezpieczeństwa słabszych uczestników ruchu tj. pieszych, niepełnosprawnych i osób starszych,

3) promocja ruchu pieszego.

Terenem działania jest: Polska.

Środki działania:

1) monitorowanie działań miasta odnośnie projektów infrastrukturalnych oraz polityki parkingowej,

2) rozwijqanie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a administracją publiczną, radami dzielnic oraz 

podmiotami prywatnymi w sprawach projektów, które mają wpływ na jakość infrastruktury i środków transportu,

3) ogranizowanie nieodpłatnych imprez oraz spotkań na rzecz interesu pieszych,

4) współpraca z ośrodkami naukowymi oraz specjalistami,

5) wspieranie ekologii oraz ochrony środowiska

ul. Wejhera 11a/1

80-346 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawicielka: 

Karolina Witkowska.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 31.08.2018
NIE BRAK BRAK BRAK

45 "u Sówki" 19.09.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest:

·propagowanie i wspieranie twórczości w zakresie muzyki oraz innych dziedzin sztuki,

·udzielanie wsparcia i pomocy artystom w ich działalności,

·prezentowanie dorobku artystycznego członków stowarzyszenia mediom i szerokiej publiczności,

·promowanie działalności na rzecz integracji środowiska artystycznego,

·promowanie współdziałania ludzi związanych ze środowiskiem artystycznym z organami samorządu 

terytorialnego, sektorem państwowym i gospodarczym.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich 

celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.   

3. Stowarzyszenie jako instytucja prowadząca działalność niezarobkową realizuje swoje cele poprzez:

·organizację nieodpłatnych koncertów i festiwali,

·organizację nieodpłatnych wystaw, wernisaży i konferencji,

·organizację nieodpłatnych sesji nagraniowych.

ul. Droszyńskiego 15G 

80-381 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Dagmara Cichocka, 

Marek Nawotka, Jacek Miś. Do 

reprezentowania Stowarzyszenia oraz 

składania oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach majątkowych, zawierania 

umów i udzielania pełnomocnictwa w 

imieniu Stowarzyszenia wymagany jest 

podpis dwóch członków Zarządu.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 12.09.2018
BRAK BRAK BRAK BRAK

46

Horyzont 

Wolności 

Dobrem 

Przyszłości

12.10.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest:

- przywrócenie moralności byłym osobom pozbawionym wolności,

- rekompensata dla społeczeństwa dotkniętego przestępczością,

- edukacja, uświadamianie i propagowanie prawa.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraje UE

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- pomoc w inicjatywach prospołecznych byłych osób pozbawionych wolności,

- pomoc dla społeczeństwa dotkniętego przestępczością,

- organizaowanie spotkań, seminariów, akcji i udzielanie się w mediach.

ul. Zatokowa 6

80-299 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Marek Szpak.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 26.08.2018

NIE BRAK BRAK BRAK



47 Aktywny Senior 30.10.2018

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:

a) aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu  wolnego oraz na rzecz 

lokalnej społeczności,

b) inicjowanie i podtrzymywanie więzów koleżeńskich wśród seniorów-członków Stowarzyszenia,

c) rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska  seniorów,

d) organizowanie dla członków  Stowarzyszenia rozmaitych spotkań, szkoleń, odczytów, wycieczek,

imprez kulturalnych itp.,

e) organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej,

f) oraz wspieranie ich aktywności,

g) wspieranie  oraz realizacja innych zgłaszanych i podejmowanych  przez seniorów inicjatyw, w tym także 

inicjatyw o charakterze kulturalnym,

h) działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej członków,  

i) nawiązanie kontaktów z innymi działającymi klubami seniora oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz 

osób starszych.

2. Terenem działania jest Miasto Gdańsk.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez bezpłatne:

a) organizowanie  prelekcji i spotkań  autorskich z osobami działającymi społecznie 

w różnych dziedzinach,

b) organizowanie spotkań międzypokoleniowych ( młodzież, harcerze ),

c) organizowanie imprez okolicznościowych ( np. festyny osiedlowe, wystawy itp.),

d) organizowanie wycieczek krajoznawczo-rekreacyjnych,

e) organizowanie spotkań  towarzyskich np.: wieczorki taneczne, pikniki, festyny rodzinne,

f) zakupy biletów do placówek kultury (np. kino, teatr, filharmonia),

g) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów : np. zajęcia sportowe, komputerowe, rękodzieła 

artystycznego, gry planszowe.

ul. Pilotów 3, 

80-460 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawicielka: 

Zofia Broda.

Do zakresu 

działania 

Przedstawicielki należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 25.10.2018
NIE BRAK BRAK BRAK

48

Stowarzyszenie 

Strażników 

Pamięci Stoczni 

Gdańskiej

28.11.2018

17.12.2018

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:

-gromadzenie dokumentów i świadectw związanych z działalnością produkcyjną, organizacyjną i społeczną Stoczni 

Gdańskiej,

-aktywne uczestnictwo członków stowarzyszenia we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach związanych ze 

Stocznią Gdańska,

propagowaniu wiedzy o Stoczni Gdańskiej - jej powstaniu, osiągnięciach i roli w życiu gospodarczym i 

społecznnym Polski.

2. Terenem działania jest Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-aktywność i działalność członków Stowarzyszenia.

Al. Grunwaldzka 5

80-236 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd: 

Zbigniew Szczypiński - Prezes, Andrzej 

Nawrocki, Maciej Multaniak.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz 

zaciągania zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie, w tym 

Prezesa.

BRAK

Uchwalony w 

dniu 15.11.2018

zmiana 6.12.2018

NIE BRAK BRAK BRAK

49

Stowarzyszenie 

Promocji 

Turystyki 

Alternatywnej 

FREE

04.01.2019

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Promocja aktywnego trybu życia poprzez uprawianie turystyki alternatywnej, niekomercyjnej, turystyki 

polegającej na wyzwaniach i stawianych celach w poznawaniu odległych kultur i odkrywaniu trudno dostępnych 

miejsc.

- Promocja sportu, poprzez organizowanie imprez motoryzacyjnych o charakterze rajdów enduro i off-road.

- Organizacja nieodpłatnych wydarzeń sportowych i motoryzacyjnych, na zasadzie szkoleń i warsztatów, których 

nadrzędnym celem jest podnoszenie kwalifikacji uczestników wypraw, rajdów oraz osób zainteresowanych 

rozwojem swoich umiejętności w trudnym, technicznym podróżowaniu wszelkimi środkami lokomocji.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Polski.

3.Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

- Organizację nieodpłatnych rajdów i eventów motoryzacyjnych.

- Organizację nieodpłatnych szkoleń i warsztatów.

ul. Myśliwska 26D/10

80-126 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Tomasz Staniszewski.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 3.01.2018
NIE BRAK BRAK BRAK

50
Gdański Klub 

Seniora
22.01.2019

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Przeciwdziałanie samotności seniorów,

2) Integracja ludzi starszych,

3) Aktywizacja emerytów i pomoc dla nich.

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo pomorskie

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

1) Organizacja nieodpłatnych zajęć kulturalno-rozrywkowych,

2) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla seniorów,

3) Prowadzenie nieodpłatnych zajęć dla emerytów przez specjalistów z zakresu kultury życia codziennego, 

niepełnosprawności, patologii, demencji starczej i schorzeń.

4) Organizacja nieodpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów,

5) Współpraca z władzami Miasta Gdańska oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad 

seniorami.

ul. Szeroka 8/10 m.5 

80-045 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Ryszard Rosiński, 

Jan Piórecki oraz Zbigniew Duluk. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

zwykłego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 12.01.2019
NIE BRAK BRAK BRAK



51 MORZE 04.03.2019

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz współpraca

z innymi podmiotami w celu realizacji założeń statutowych.

2. Działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego.

3. Aktywizacja środowisk twórców kultury.

4. Aktywizacja środowisk młodzieżowych i studenckich w zakresie rozwoju oraz

popularyzacji kultury.

5. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury.

6. Działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności

obywatelskiej.

7. Animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup

społecznych.

8. Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju

regionalnego.

9. Wykorzystywanie środków komunikacji m

Terenem działania Stowarzyszenia jest Trójmiasto, lecz część działań może

przybrać zakres ogólnopolski.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

Nieodpłatne organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów oraz warsztatów.

2. Nieodpłatne organizowanie wystaw, koncertów oraz innych imprez lub występów

artystycznych.

3. Nieodpłatne organizowanie wyjazdów, plenerów oraz wymian artystycznych.

4. Nieodpłatne organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych.

5. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

6. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem

gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem

społeczeństwa obywatelskiego.

7. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.

ul. Wojska Polskiego 

56/7

80-268 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Mateusz Żywicki.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 01.03.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

52

STOWARZYSZENI

E 

WSTROJUEWY.O

RG

08.03.2019

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Promowanie wartości takich jak: wolność słowa, szeroko pojmowany liberalizm, humanizm, feminizm, 

naturyzm, społeczna i światopoglądowa tolerancja, ludzka empatia, równouprawnienie i demokracja.

2) Piętnowanie postaw i działań dyskryminujących, tłamszących lub ograniczających jednostkę, takich jak hejt, 

pruderia, radykalizm, skrajne ideologie, wykluczenie, konserwatyzm społeczny i obyczajowy.

3) Promowanie, szczególnie w środowisku kobiecym, postawy wolności wyboru drogi życiowej jako alternatywy 

dla narzucanych, tradycyjnych, konserwatywnych norm, ról społecznych, sposobów wychowania, zachowania, 

wyglądu, ubioru, które uniemożliwiają artykułowanie i realizację własnych potrzeb i pasji, które narzucają 

sztuczność, nieszczerość, przesadny wstyd względem ciała, nagości i własnych niedoskonałości, które 

odpowiadają za wykluczenie, niskie poczucie wartości, zaniedbania np. w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej itp.

4) Edukowanie kobiet na wielu płaszczyznach, w szczególności w zakresie samoakceptacji dla niedoskonałości 

ciała i ducha (popularyzacja tzw. naturalnej kobiecości), promocji kultury fizycznej, szeroko pojmowanego 

zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ich ochrony.

5) Kulturalna i edukacyjna aktywizacja i integracja, głównie kobiecego środowiska, wokół wyżej wspomnianych 

wartości, umożliwianie artystycznej i twórczej samorealizacji oraz zaistnienia na gruncie publicystyki, literatury i 

fotografii, bez względu na cechy, predyspozycje i dotychczasowe kwalifikacje (np. wykształcenie, umiejętności, 

wiek, wagę, urodę, sprawność fizyczną, obecność dowolnych ułomności itp.). Na tym polu spełnianie roli tzw. 

kuźni nowych talentów i nowych przyjaznych idei w zakresie alternatywnego feminizmu, alternatywnej 

publicystyki i literatury oraz alternatywnego (foto)modelingu.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, może prowadzić działania poza granicami kraju dla 

relizacji celów

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

1) Utworzenie i prowadzenie strony internetowej (portalu klubowego i informacyjnego) oraz profili w mediach 

społecznościowych, na których będą publikowane idee Stowarzyszenia, autorska publicystyka i literatura, 

artystyczna fotografia i inne materiały (np. galeria klubowa, filmy, instruktaże, relacje z warsztatów, 

happeningów, imprez klubowych itp.).

2) Prowadzenie społecznego studia fotograficznego i rekwizytorni, w celu niezarobkowej realizacji studyjnych i 

plenerowych sesji fotograficznych, publikowanych na wyżej wymieniowym portalu i profilach.

ul. Piekarnicza 17A/4 

80-126 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Marek Niełacny.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 01.03.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK
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"Towarzystwo 

Historyczne 

Polonia"

15.05.2019

1. Celem Towarzystwa jest:

- pogłębianie i popularyzowanie wiedzy historycznej na temat osiągnięć naukowych, kulturowych i wojskowych 

obywateli pochodzenia polskiego w świecie,

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz

 jest miasto Gdańsk. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

3. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- nieodpłatne organizowanie,  samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wystaw,

konferencji, uroczystości rocznicowych, prelekcji, a także poprzez podejmowanie innych działań w celu 

popularyzacji zagadnień polonijnych,

-  współdziałanie z pokrewnymi organizacjami polonijnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów 

Towarzystwa;

- współpracę z instytucjami naukowymi w zakresie badań naukowych związanych z celami Towarzystwa,

- upamiętnianie osób i wydarzeń historycznych przez inicjowanie budowy tablic pamiątkowych w kraju i za 

zagranicą,

-  inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowych istniejących obiektów historycznych 

związanych z historią Polski w kraju i zagranicą.

ul. Więckowskiego 

6/8                                

80-809 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje

przedstawiciel: Bogdan Kwapisiewicz .

Do zakresu działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Towarzystwa w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 10.05.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

54

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawn

ych Miłośników 

Żeglarstwa 

DisSailing

12.06.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

- stwarzanie możliwości uprawiania żeglarstwa osobom niepełnosprawnym,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,

- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- rehabilitacja społeczna, zawodowa i medyczna osób niepełnosprawnych,

- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

- promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocja żeglarstwa.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa pomorskiego.

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

- stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa osobom niepełnosprawnym,

- organizowanie integracyjnych imprez żeglarskich o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym dla 

osób niepełnosprawnych,

- tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

- kształtowanie właściwych postaw wobec problemów niepełnosprawności,

- tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb wypoczynku, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin,

- działania na rzecz poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do sportu i rekreacji,

- nieodpłatna organizacja szkoleń, konferencji i seminariów oraz imprez kulturalnych,

- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych,

- aktywny udział w imprezach kulturalnych, w szczególności związanych z tematyką żeglarską,

- nieodpłatna organizacja rejsów po wodach śródlądowych i morskich.

ul. Częstochowska 

23/10 

80-180 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Wojciech 

Liczmański, Robert Makarski oraz Halina 

Liczmańska. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

zwykłego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 30.05.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

55

Pomorskie 

Centrum Praw 

Człowieka

04.07.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 -  Upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka,

-  Praca badawcza dotycząca implementacji powszechnych standardów ochrony praw człowieka do polskiego 

prawa, 

 -  Działalność dydaktyczno-organizatorska odnosząca się do podnoszenia świadomości prawnej na temat ochrony 

praw człowieka,

 -  Pomoc jednostkom i grupom społecznym w ochronie przysługujących im praw i wolności.

2. Terenem działalnia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie nieodpłatnie  realizuje swoje cele poprzez:

 -  Organizowanie seminarium, sesji naukowych i konferencji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i 

wolności człowieka w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym,

 -  Publikację materiałów naukowych odnoszących się do tematyki ochrony praw człowieka i implementacji 

międzynarodowych standardów praw człowieka do prawa polskiego,

 -  Organizowanie wykładów specjalistycznych w tematyce ochrony praw człowieka dla studentów,

 -  Korzystanie z ustawowych uprawnień przysługujących organizacji społecznej dla ochrony interesu jednostki i 

interesu społecznego w zakresie praw i wolności wynikających ze standardów praw człowieka,

 - Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na statutową działalność Stowarzyszenia.

ul. Św. Brata Alberta 

3A/5                               

80-298 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Daria Bieńkowska, 

Ryszard Kozłowski, Wojciech Kasprzyk. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

zwykłego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 18.06.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK 
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Stowarzyszenie 

Przyjaciół Aliny 

Pienkowskiej

30.08.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 -  promowanie idei i wartości, które Alina Pienkowska zaszczepiła naszemu środowisku,

 -  podejmowanie działań edukacyjnych, 

 -  promowanie zachowań przeciwdziałającym, chorobom cywilizacyjnym dla wszystkich grup wiekowych.

2. Terenem działalnia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne organizowanie debat publicznych, konferencji, 

seminariów, szkoleń oraz poprzez wydawanie publikacji.

ul. Aleksandra 

Puszkina 1                     

80-233 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje

Przedstawiciel: Pani Teresa Kamińska.

Do zakresu działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 01.06.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

57

Stowarzyszenie 

Słowem 

Kulturalni

19.09.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 -  prowadzenie działalności w zakresie wspierania i promowania kultury słowa,

 - wspieranie inicjatyw artystycznych kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,

 - stwarzanie możliwości do wielowymiarowego poznawania innych kultur

2. Terenem działalnia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 -  organizowanie regularnych spotkań teatru czytanego,

 -  prowadzenie dyskusyjnego klubu teatralnego, 

 -  nieodpłatne aranżowanie wystaw, koncertów, wernisaży,

 - nieodpłatne przygotowywanie warsztatów i degustacji kulinarnych,

 - zapraszanie ambasadorów innych kultur,

 - utrzymywanie kontaktu i wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi o 

podobnej działalności, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach,

 - propagowanie działalności Stowarzyszenia

ul. Zagórna 12/2

80-134 Gdańsk

Stowarzyszenie reprezentuje

przedstawiciel: Pani Marta Jasińska.

Do zakresu działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 13.09.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

58

O.P.U.S - OPIEKA, 

POMOC, 

UZDROWIENIE, 

SIŁA

15.10.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

-  pomoc w readaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu penitencjarnego dla członków stowarzyszenia i innych 

osób,

- wsparcie i pomoc prawną dla osób zwracających się o taką pomoc, a takze osobom pozbawionym wolności,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia w trakcie trwania kary pozbawienia wolności i po opuszczeniu jednostki 

Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego.

2. Terenem działalnia Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- zbieranie środków na funkcjonowanie stowarzyszenia przez zwracanie się do instytucji i firm o pomoc, ofiarność 

publiczną oraz dotacje,

- pomoc rodzinom członków stowarzyszenia w czasie gdy są pozbawieni wolności, a ich sytuacja wymaga takiej 

pomocy.

ul. Przetoczna 9/13

80-703 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Daniel Kalembka.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

brak
Uchwalony w 

dniu 29.09.2019
brak brak brak brak



59
GHOST FISHING 

POLAND
22.10.2019

1. Celem Stowarzyszenia jest:

-  ochrona środowiska, w tym ochrona środowiska morskiego i jego bioróżnorodności; a zwłaszcza zapobieganie 

zanieczyszczeniu środowiska wodnego i podnoszenie bezpieczeństwa rekreacyjnych nurkowań wrakowych 

poprzez usuwanie sieci rybackich zalegających na położonych pod wodą obiektach,

- ochrona zasobów wód i propagowanie ich zrównoważonej eksploatacji oraz ochrona ekosystemów 

oddziałujących na srodowisko morskie,

- ochrona obiektów histotycznych znajdujących się na dnie zbiorników wodnych, badanie historii i stanu wraków, 

dokumentacja stanu wraków spoczywających na dnie zbiorników wodnych,

- współpraca międzynarodowa i krajowa w zakresie ochrony środowiska i badania historii wraków z organizacjami 

pozarządowymi, ekspertami, innymi podmiotami zainteresowanymi ochroną środowiska wodnego oraz organami 

administracyjnymi, a także stymulowanie działalności ekologicznych organizacji społecznych,

- budowanie poczucia odpoiwedzialności za środowisko naturalne, podnoszenie wiedzy i świadomości 

ekologicznej i historycznej społeczeństwa, a takze aktywizowanie do działań służących ochronie środowiska i 

poznawania historii,

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi 

ochroną środowiska wodnego;

2. Terenem działalnia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

województw nadmorskich.                                                                                                                                                       3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-  badanie, monitorowanie i dokumentowanie miejsc zalegania sieci,  sporządzanie sprawozdań, raportów, 

prezentacji dotyczących problematyki ochrony środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego; 

współpraca z instytutami, ośrodkami badawczymi i szkołami w celu rozpoznawania i oceny zagrożeń dla 

środowiska morskiego,

- badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu wraków,  sporządzanie sprawozdań, raportów, prezentacji 

dotyczących ich stanu i historii, współpraca z instytutami, ośrodkami badawczymi i szkołami w celu realizacji 

zadań stowarzyszenia,

-  branie udziału w projektach, organizowanie, inicjowanie i zachęcanie do podejmowania działań mających na 

celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego, zwłaszcza działań w miejscach zalegania sieci 

ul. Niwki 12

80-731 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Dariusz Lutkiewicz, 

Mariusz Czajka, Krzysztof Niecko, Monika 

Brzózka, Bartłomiej Trzciński. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

zwykłego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

Prezesa Zarządu i jednego Członka 

Zarządu działających łącznie lub dwóch 

Członków Zarządu działających łącznie.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 05.10.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

60
Free Chapter 

North Poland
25.10.2019

1. Celem stowarzyszenia jest:

-propagowanie turystyki motocyklowej

-propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-propagowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty

-integracja środowiska motocyklowego

-prowadzenie działalności charytatywnej

-promowanie regionu Pomorza

-propagowanie sportów motocyklowych

-wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów motocyklowych

- wspieranie własnych członków w trudnych sytuacjach życiowych

2.Teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem północnej częsci Polski. Dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.Środki działania:

-organizaowanie i udział w imprezach motocyklowych

organizowanie krajowej i międzynarodowej turystyki motocyklowej

udział w krajowych i międzynarodowych zlotach motocyklowych

-udział w szkoleniach, kursach podnoszących umiejętności jazdy motocyklem i uczestnictwa w ruchu drogowym 

- udział w przedsięwzięciach o charakterze charytatywnym.

ul. Korczaka 12

80-450 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: 

Mirosław Burawski - Prezes Zarządu

Robert Kaźmierczak

Dariusz Mielcarski

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

zwykłego oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

brak

Uchwalony w 

dniu 23.10.2019 nie brak brak brak



61

Stowarzyszenie 

Ratownictwo 

Medyczne 

ParaMedic

05.11.2019

1. Celem stowarzyszenia jest:

1) ratowanie życia i zdrowia ludzkiego,

2) zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

3) zapewnienie edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

4) współpraca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) – na podstawie odrębnych przepisów,

5) współpraca z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) – na podstawie odrębnych przepisów.

2.Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa pomorskiego i miasta Gdańska.

3.Środki działania:

Stowarzyszenie realizuje wszystkie swoje cele niezarobkowo poprzez:

1) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

2) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

3) realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wśród społeczności lokalnej,

4) zabezpieczenie medyczne różnego rodzaju przedsięwzięć,

5) transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – również z wykorzystaniem pojazdów 

samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym,

6) propagowanie wiedzy naukowej w zakresie ratownictwa medycznego.

ul. Olsztyńska 3B/72

80-395 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Krzysztof Sprengel.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
Uchwalony w 

dniu 30.10.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

62
"MAMY TO WE 

KRWI"
06.11.2019

1. Celem stowarzyszenia jest:

- organizacja masowych zbiórek krwi,

- oddziaływanie na niezrzeszone osoby w kierunku podnoszenia świadomości społecznej o honorowym 

kwiodawstwie.

2.Teren działania Stowarzyszenia jest Gdańsk.

3.Środki działania:

- organizacja zbiórek krwi,

- prowadzenie szerokiej działalności markientingowej, propagującej honorowe krwiodawstwo,

- propagowanie działaności statutowej.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Adam Wądołek.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
uchwalony w 

dniu 30.10.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK

63

Stowarzyszenie 

Funkcjonariuszy 

Zakładu Karnego 

w Gdańsku-

Przeróbce 

"Liberta"

07.11.2019

1. Celem stowarzyszenia jest:

- Organizacja obchodów 50 lecia Zakładu Karnego Gdańsk – Przeróbka 

- Reprezentowanie Służby Więziennej w środowisku lokalnym

- Propagowanie i organizowanie zdrowego stylu życia

- Popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji

- Działalność na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy oraz ich rodzin 

- Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem 

bezinteresowności daru krwi

- Propagowanie idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. 

- Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób 

nowotworowych krwi

- Wspieranie postaw obywatelskich w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku. 

2.Teren działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

3.Środki działania:

- Pozyskiwanie dodatkowych środków w tym środków publicznych na działalność związaną z realizacją celów 

statutowych

- Nieodpłatne organizowanie seminariów, bezpłatnych szkoleń, kursów oraz spotkań w zakresie samoobrony

- Nieodpłatne organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym nieodpłatne prowadzenie warsztatów 

plastycznych i artystycznych

- Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

- Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach istotnych dla środowiska lokalnego

- Uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym swojego środowiska oraz społeczności lokalnej

ul. Siennicka 23           

80-758 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Michał Sęczak.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

BRAK
uchwalony w 

dniu 29.10.2019
BRAK BRAK BRAK BRAK



64
Stowarzyszenie 

Wyspa
25.11.2019

1. Celem stowarzyszenia jest:

- budowanie i wspieranie rozwoju zaangażowanej społeczności lokalnej

- ochrona przyrody, w tym lasów, plaż i rezerwatów z dbaniem o jej dostepność dla celów turystycznych oraz 

edukacyjnych

- ochrona zabytkowej i tradycyjnej zabudowy

- kultywowanie tradycji i historii

- promowanie atrakcji i walorów turystycznych

wsparcie budowy nowych i udostęniania istniejących atrakcji turystycznych

2.Teren działania Stowarzyszenia jest Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

3.Środki działania:

- aktywne działanie na rzecz mieszkańców i turystów,

- pozyskiwanie środków w wszystkich dostepnych źródeł

- bliską współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, podmiotami (w tym innymi stowarzyszeniami i fundacjami) 

oraz władzami.

ul. Nadwiślańska 126

80-680 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje

przedstawiciel: 

Radosław Smilgin.

Do zakresu 

działania 

Przedstawiciela należy wykonywanie 

uchwał Zebrania Członków oraz 

reprezentowania Stowarzyszenia w 

granicach obowiązujacego prawa, 

Regulaminu i uchwał Zebrania Członków.

brak

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 30.10.2019

nie brak brak brak

65
"STONOGA 

TRÓJMIASTO"
10.01.2020

1. Celem stowarzyszenia jest:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób,

- działaność dobroczynna (charytatywna),

- ochrona zdrowia,

- wspieranie i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- prospołeczna działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- wspieranie działań proekologicznych i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- charytatywna pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- charytatywna działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka,

- promocja kultury fizycznej i sportu,

2.Teren działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3.Środki działania:

- nieodpłatne wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-

prawnych,

- nieodpłatne organizowanie oraz wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz 

osób niepełnosprawnych,

- wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 

przekazu,

- nieodpłatne udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom, organizacjom 

pozarządowym w realizacji celów charytatywnych, spójnych z celami Stowarzyszenia, a ponadto dzieciom, 

młodzieży i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym,

 - nieodpłatne organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, spotkań,

- organizowanie zbiórek charytatywnych,

- organizowanie wolontariatu.

ul. Gostyńska 14/2  80-

178 Gdańsk

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Dominika 

Goworowska-Stasiak, Magdalena 

Kubiszewska, Agnieszka Lewicka. 

Do składania w imieniu Stowarzyszenia 

oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów upoważnieni są Prezes z 

jednym z członków Zarządu, działajacych 

łącznie.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 10.11.2019, 

zmiana w dniu 

03.01.2020

BRAK BRAK BRAK BRAK



66
Stowarzyszenie 

Płocka Park
10.01.2020

1. Celem stowarzyszenia jest:

- pomoc osobom, które zawarły umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Ujeścisko" z siedzibą w Gdaśku o 

wybudowanie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Płockiej w Gdańsku,

- repezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów osób poszkodowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

"Ujeścisko" z siedzibą w Gdańsku,

- pomoc w doprowadzeniu do usunięcia wpisów i wzmianek w księdze wieczystej nieruchomości, na której 

budowane są domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Płockiej,

- pomoc osobom poszkodowanym w nabyciu własności domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy 

ul. Płockiej w Gdańsku,

- poprawa jakości życia mieszkańców i członków Społdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" w Gdańsku,

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla prawidłowego realizowania swych celów 

statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Środki działania:

- prowadzenie negocjacji i rozmów z aktualnymi i ewentualnymi przyszłymi wierzycielami, prowadzącymi 

postępowanie egzekucyjne wobec Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" z siedzibą w Gdańsku, z nieruchomości 

na której budowane są domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Płockiej,

- działalność informacyjna i edukacyjna, dotycząca możliwych skutków i ryzyka związanego z funkcjonowaniem 

nierzetelnych spółdzielni mieszkaniowych oraz firm, zajmujących się działalnością deweloperską i sposobów 

zabezpieczania się klientów przed nimi,

- nieodpłatne doradztwo i dzielenie się doświadczeniem z osobami, które podpisały umowy ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową "Ujeścisko" z siedzibą w Gdańsku w ramach innych inwestycji realizowanych przez Spółdzielnię 

oraz doradztwo i dzielenie sie doświadczeniem z osobami, które podpisały umowy z innymi spółdzielniami i mją 

problemy z wyegzekwowaniem prawidłowej realizacji zawartych umów,

- wspieranie inicjatyw ustawodawczych i innych mających na celu ochronę interesów członków spółdzielni 

mieszkaniowych,

- współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

- organizowanie wspólnej nieodpłatnej obsługi prawnej dla osób poszkodowanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową "Ujeścisko" w Gdańsku,

ul. Rejenta 12/2

80-119 Gdańsk              

Stowarzyszenie

reprezentuje Zarząd: Dariusz Szekalski, 

Łukasz Wojtczak, Agnieszka Kuklińska-

Kłek. 

Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych, wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działajacych 

łącznie po warunkiem, że jednym z nich 

jest Prezes Zarządu.

BRAK

Regulamin 

uchwalony w 

dniu 13.12.2019

BRAK BRAK BRAK BRAK
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