Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

1
1

2
SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
MARYNISTÓW
POLSKICH "POD
MASZTAMI"

3
06.06.2016

2

STOWARZYSZENIE
EDUKACJA DLA
TALENTU

01.09.2016

3

MALI WIELCY

05.09.2016

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego.
stowarzyszenia zwykłego.
zwykłego.

2. Teren działania
3. Środki działania stowarzyszenia

Adres
Reprezentacja stowarzyszenia
Organ
Regulamin
Status Przeksz Likwidato Zastoso
siedziby
zwykłego
kontroli
dzialalności organizac tałcenie
r
wanie
stowarzysze
wewnętrzn stowarzyszen ji pożytku
lub
stowarzy wobec
nia
ej
ia zwykłego publiczne rozwiąz szenia stowarz
zwykłego
stowarzysz
go
anie zwykłego yszenia
enia
stowarz
zwykłeg
zwykłego
yszenia
o
zwykłe
środkó
go
w
nadzoru
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
NIE
brak
brak
brak
1. a. współpraca z terenowymi organami władzy, administracji, instytucjami i organizacjami
Olsztyńska 7,
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 03.04.2016 r.
społeczno-zawodowymi oraz galeriami w zakresie: kształtowania opinii, stwarzania warunków
71-042
przedstawiciela - Norbert Musiał nie posiada
zmieniona
określających rolę, rangę i zasady rozwoju oraz upowszechniania sztuki i kultury o tematyce
Szczecin
organu
dnia
marynistycznej,
kontroli
30.05.2016 r.
b. działania artystyczne, oświatowe, edukacyjne i wychowawcze,
wewnętrznej
c. upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku połączonego z pracą
twórczą,
d. promowanie sztuki i kultury marynistycznej.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. organizowanie
wystaw dzieł plastycznych w kraju i za granicą, b. prowadzenie galerii, warsztatów artystycznych,
pracowni plastycznych, działalności wystawienniczej i ekspozycyjnej,
c. inicjowanie
edycji dzieł plastycznych oraz prowadzenia własnej działalności wydawniczej,
d. organizowanie plenerów, akcji plastycznych, spotkań, sympozjów, konferencji o tematyce
marynistycznej,
e. współpraca z Akademią Morską w Szczecinie
oraz środkami masowego przekazu w sprawach obejmujących upowszechnianie działalności
artystycznej twórców i innych zagadnień związanych ze sztuką o tematyce marynistycznej.

Uwag
i

Al. Wojska
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. działanie na rzecz dzieci, młodzieży uzdolnionych artystycznie, w tym uczniów-słuchaczy
Polskiego 90,
reprezentowane jest przez
szkół artystycznych, dorosłych artystów amatorów, seniorów, parających się sztuką i kulturą,
70-482
przedstawiciela - Danuta Sepuco
b. popularyzowanie wiedzy o sztuce, kulturze, edukacji, oświacie wśród społeczeństwa, c.
Szczecin
promocja i popularyzowanie szkolnictwa artystycznego, d.
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi działalnością określoną w niniejszym regulaminie, e. pozyskiwanie mecenasów
i patronów dla szkolnictwa artystycznego, młodzieży, dorosłych i seniorów utalentowanych i
uzdolnionych artystycznie oraz przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, f. promowanie
młodzieży uzdolnionej artystycznie, g. pomoc w budowaniu kariery artystycznej.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. a.
organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
b. prowadzenie działalności wydawniczej, c. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o
podobnych celach działania, d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji publicznej w sprawach, wynikających z celów Stowarzyszenia, e. wspieranie działań
środowisk zewnętrznych, zmierzających do popularyzowanie i promowania edukacji, sztuki,
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. aktywizacja społeczna oraz organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i ul. Kutrzeby
7c/5, 71-296
reprezentowane jest przez
seniorów,
Szczecin
przedstawiciela - Katarzyna
b. inicjowanie i prowadzenie działalności działalnosci wymagającej rozwój intelektualny,
Koziorowicz
emocjonalny, społeczny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, młodzieży i seniorów,
c. organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży, d.
organizowanie imprez okolicznościowych oraz różnorodnych form zajęć dla dzieci, młodzieży i
seniorów, e. inicjowanie i organizowanie działań na rzecz ekologii, f. organizowanie i promowanie
form wolontariatu.
2. Województwo
zachodniopomorskie
3. a. organizowanie
wykładów, warsztatów, konferencji, gal, konkursów i zajęć o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym, profilaktycznym, kulturalnym, sportowym i innych dla dzieci, młodzieży i seniorów,
b. opracowanie i realizacja projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów, c. działalność
szkoleniowa mająca na celu wdrożenie do projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, d.
wspieranie i utrzymywanie kontaktu z dziećmi, młodzieżą i seniorami objętymi projektami
Stowarzyszenia, e. propagowanie wolontariatu, jako formy rozwoju osobistego, f. współpraca z

13
UNP:
2354
3/BO
P/I/16

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.08.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5359
2/BO
P/XVIII/
16

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 30.08.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5427
2/BO
P/I/16

4

Stowarzyszenie
StrzeleckoKolekcjonerskie
"KARMS"

08.09.2016

5

Stowarzyszenie na
rzecz budowy
wodociągu przy ul.
Wędrownej

21.09.2016

ul. Perseusza
1. a. działania na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
b. popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 1A, 71-781
Szczecin
c. promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. organizowanie
spotkań, prelekcji, pokazów, b. współpraca 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, d. inne działania realizujące cele
statutowe.
1. Budowa wodociągu
Szczecin Smerdnica
3. Inicjatywa lokalna

2. ul. Pyrzycka
34A, 70-892
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Tomasz
Kardziejonek

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 29.08.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5520
9/BO
P/I/16

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Ewa Hasiuk

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 18.08.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5887
8/BO
P/I/16

6

Stowarzyszenie
„Rodzice dla
Szczecina”

26.09.2016

ul. Żyzna
Stowarzyszenie zwykłe
1. a) Prowadzenie aktywnych działań w zakresie kwestii związanych z edukacją na poziomie
44B/2, 71reprezentowane jest przez
lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
220 Szczecin
Zarząd: Dorota Korczyńskab) Prowadzenie aktywnych działań w zakresie promocji zdrowia, sportu i rekreacji, spraw
Prezes, Radosław Majcherspołecznych;
Wiceprezes, Karol Alenkowiczc) Zapewnienie rodzicom dzieci uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie miasta
Wiceprezes, Magdalena UrbalaSzczecina, w tym w szczególności Radom Rodziców szkół, przedszkoli oraz żłobków wsparcia
Skarbnik. Do reprezentowania
merytorycznego oraz organizacyjnego w kwestiach związanych z prowadzeniem i realizacją
Stowarzyszenia na zewnątrz
polityki oświatowej;
uprawniony jest każdy członek
d) Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i
Zarządu pojedynczo. Do
przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu;
zaciągania zobowiązań
e) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
finansowych uprawnionych jest
f) Wspieranie środowiska rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w
dwóch członków Zarządu łącznie,
kontaktach z organami prowadzącymi oraz nadzorującymi placówki oświatowe i władzami oświaty
w tym Prezes lub Wiceprezes
w Szczecinie.
oraz każdorazowo Skarbnik
2. Rzeczpospolita Polska
3. a) Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania promocji i ochrony praw
dziecka, na rzecz edukacji oraz sportu i rekreacji, na rzecz poprawy sytuacji społecznej, na rzecz
poprawy sytuacji zdrowia społeczeństwa;
b) Opiniowanie aktów prawnych związanych z oświatą, zdrowiem, sportem i rekreacją,
zagadnieniami społecznymi na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
c) Opiniowanie rozwiązań prawnych, systemowych i organizacyjnych istniejących oraz
przygotowywanych przez władze lokalne, regionalne oraz krajowe w zakresie oświaty, zdrowia,
sportu i rekreacji, spraw społecznych;
d) Przygotowywanie opracowań, analiz i propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w
zakresie prowadzenia polityki oświatowej, społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia na poziomie
lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
e) Czynny udział w pracach związanych z tworzeniem prawa w zakresie oświaty, kwestii
społecznych, sportu i rekreacji, zdrowia prowadzonych przez podmioty publiczne oraz
stowarzyszenia;
f) Upowszechnianie idei rozwoju oświaty, spraw społecznych, sportu i rekreacji, zdrowia poprzez
prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych i społecznych;
g) Współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta
Szczecina, w tym w szczególności Radami Rodziców szkół, przedszkoli oraz żłobków w zakresie
działalności Stowarzyszenia;
h) Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami
masowego przekazu w kraju i za granicą;
i) Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub
podobnym charakterze;
j) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami
zaangażowanymi w działania społeczne.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.05.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5457
9/BO
P/I/16

7

"MEDIA W ULICY
ŻYZNA - BOCZNA"

28.09.2016

8

Klub
Kolekcjonerów,
Miłośników
Malarstwa i Sztuki
Dawnej w
Szczecinie

29.09.2016

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 20.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6236
2/BO
P/I/16

ul. Koński
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
Kierat 12, 70reprezentowane jest przez
enie zwykłe 15.09.2016r.
563 Szczecin Zarząd: Kryspin Pawlicz-Prezes, nie posiada
Jan Dębski-Wiceprezes, Marek
organu
Wyłupek-Wiceprezes, Krzysztof
kontroli
Smereczyński, Maciej Mrozewski. wewnętrznej
Do reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz
uprawnieni są: prezes jednoosobowo, dwaj wiceprezesi łącznie.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5909
2/BO
P/I/16

ul.
1. Wybudowanie w ulicy Żyzna - Boczna tj. w granicach sięgacza ulicy Żyznej stanowiącego
Piramowicza
działki: działkę nr 29/5 oraz część działki numer 10/1 obrębu 2051 (Pogodno 51) mediów
11A, 71-157
technicznych tj.: a. sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów grawitacyjnych), b. rurociągu tłocznego
Szczecin
wraz z przepompowniami, c. sieci kanalizacji deszczowej, d. sieci wodociągowej.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci technicznych, b. otrzymanie warunków
technicznych przyłączenia do wszystkich sieci technicznych, c. wybór projektantów, d. wykonanie
dokumentacji technicznej, e. uzyskanie pozwolenia na budowę, f. uzyskanie refinansowania w
ramach programu "Społecznych inicjatyw lokalnych" (WIM UM), g. realizacja przedsięwzięcia, h.
odbiór techniczny sieci oraz przekazanie sieci do użytkowania.

1. a) promocja malarstwa i sztuki dawnej, szczególnie z Pomorza,
b. działalność w sferze kultury,
c. krzewienie wiedzy na temat malarstwa i sztuki dawnej.
2. Polska
3. a) wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie naszych zainteresowań, prezentowanie
swoich kolekcji,
b. wymiana dzieł sztuki wśród członków, organizacja wystaw
c. doradztwo i pomoc w ocenie kolekcji,
d. prelekcje z historii i konserwacji dzieł sztuki,
e. współpraca z muzeami, galeriami sztuki i innymi instytucjami kultury,
f. prowadzenie strony internetowej na FB w zakresie działania pod tytułem „Klub Kolekcjonerów
Sztuki w Szczecinie”.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Joanna
Zielińska

9

KULTURALNE
WIELGOWO

05.10.2016

1. a. prowadzenie działalności: kulturalnej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i
wydawniczej,
b. prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych poprzez udział w
organizowanych wydarzeniach,
c. przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swojej sytuacji materialnej i
zawodowej, nie mają dostępu do usług kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
d.
przybliżenie każdej formy kultury mieszkańcom peryferyjnych dzielnic Szczecina,
e.
animowanie kontaktów i wymiany kulturalno - oświatowej z zagranicą, a w szczególności z
rejonami przygranicznymi i krajami Unii Europejskiej.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. organizowanie imprez, a w szczególności: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów
autorskich, pokazów filmów, spotkań i warsztatów, a także konkursów, festynów, happeningów,
widowisk, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
b. czynny udział w życiu społecznym miasta, powiatu i regionu,
c. prowadzenie internetowego portalu kulturalnego,
d. prowadzenie działalności wydawniczej i audiowizualnej,
e. prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych poprzez ich udział w
organizowanych wydarzeniach,
f. przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swojej sytuacji materialnej i
zawodowej nie mają dostępu do usług kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych.

ul. Fiołkowa
17, 70-886
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Janusz Klej

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 24.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6301
3/BO
P/I/16

10

"WILCZY ŚLAD SZCZECIN"
SKAUTING
CHRZEŚCIJAŃSKI

10.10.2016

11

POROZMAWIAJMY
O POPKULTURZE ALE RACZEJ
TAKTOWNIE "POPART"

10.10.2016

1. a. rozwój, w duchu wartości chrześcijańskich i obywatelskich: - duchowy – z naciskiem na ul. Bolesława
Śmiałego
poznawanie Słowa Bożego, modlitwę i zachętę do budowania relacji z Bogiem
28/19, 70- fizyczny – samodyscyplina ciała „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dbałość o zdrowie, higienę
348 Szczecin
osobistą, kulturę fizyczną i sport
- intelektualny – dopasowany indywidualnie do wieku skauta poprzez zdobywanie sprawności,
zdobywanie praktycznych umiejętności, gospodarności i zaradności w życiu wskazując na uczenie
się ustalania priorytetów, - społeczny – z naciskiem na braterstwo jako styl życia skauta oraz
kształtowanie charakteru z zastosowaniem prawości i uczciwości, - skautowy – przygoda i
przetrwanie: ekwipunek, ogień, pionierka, żywność, podchodzenie, tropienie.
2. Polska
3. a. systematyczne zbiórki drużyny w systemie zastępowym
b. zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, międzynarodowych, itp.
c. próby sprawności
d. szkolenia skautów i instruktorów
e. udział w warsztatach tematycznych
f. udział w projektach edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych.

1. a. propagowanie szeroko rozumianej kultury popularnej,
b. organizowanie wydarzeń poświęconych kulturze popularnej, c. działalność informacyjna i
edukacyjna.
2. Cała Polska, w szczególności Szczecin i
Województwo Zachodniopomorskie
3. a. włączanie się w realizację wydarzeń poświęconych kulturze popularnej i masowej, b.
inicjowanie działań informacyjnych i edukacyjnych jej pośwęconych, c. organizowanie spotkań,
imprez i innych wydarzeń realizujących te cele.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Janusz
Mientkiewicz

al. Papieża
Stowarzyszenie zwykłe
Jana Pawła II
reprezentowane jest przez
49A/15, 70- przedstawiciela: Marta Kostecka
415 Szczecin

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 13.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6495
4/BO
P/I/16

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 03.10.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6463
5/BO
P/I/16

12

"ŁĄKI NAD
BUKOWĄ"

13.10.2016

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. podejmowanie inicjatyw i działań zagospodarowania nieruchomości poprzez wybudowanie al. Wojska
Polskiego
reprezentowane jest przez
urządzeń infrastruktury technicznej polegającej na ułożeniu sieci, linii, przewodów i wszelkich
197/1, 71Zarząd: Radosław Steblewski,
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych oraz innych działań mających na celu
334 Szczecin
Anna Wernikowska, Iwona
polepszenie warunków bytowych związanych z posiadaniem przez właścicieli działek,
Galińska, Jacek Błoszko. Do
b. reprezentowanie właścicieli działek przed organami administracji samorządowej, organami
reprezentowania Stowarzyszenia
administracji rządowej, urzędami, zakładami: gazowniczym, energetycznym,
na zewnątrz uprawnieni są
wodnokanalizacyjnym i innymi w zakresie realizacji działań wynikających z celu Stowarzyszenia
wszyscy członkowie Zarządu
zawartego w Regulaminie, a ponadto innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, bankami
jednoosobowo.
oraz osobami fizycznymi prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. wyrażanie stanowiska członków stowarzyszenia na forum publicznym, b. kierowanie do
władz inicjatyw i postulatów w przedmiocie realizacji celów zawartych w Regulaminie, c.
współpraca z administracją samorządową i innymi jednostkami organizacyjnymi, d. opracowanie
stosownych dokumentów, e. organizowanie spotkań, f. występowanie z wnioskami do właściwych
organów administracji, g. inne działania realizujące cele zawarte w regulaminie.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 23.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6596
5/BO
P/XVIII/
16
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STOWARZYSZENIE
GARAŻOWICZE NIEDUŻA

26.10.2016

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
1. a. popieranie nowoczesnych form odzysku i recyklingu odpadów,
Naruszewicz
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 21.06.2016r.
b. inspirowanie oraz podejmowanie wszelkich form działalności promocyjnej związanych z
a 14/4, 71- Zarząd: Ryszard Rybicki-Prezes,
posiada
propagowaniem postaw proekologicznych właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego, c.
556 Szczecin Roman Wojtkiewicz-Wiceprezes.
organ
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na
Do reprezentowania
kontroli
rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej,
d. upowszechnianie najnowszych metod ochrony
Stowarzyszenia na zewnątrz, do wewnętrznej
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, e. obrona praw i własności członków
zawierania umów, udzielania
: Komisję
Stowarzyszenia.
pełnomocnictwa i składania
Rewizyjną:
2. Rzeczpospolita Polska
innych oświadczeń woli, w
Tomasz
3. a. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej, b. promowanie nowych technik i
szczególności w sprawach
Pietras i
rozwiązań proekologicznych, c. wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii oraz
majątkowych, wymagane są
Wanda
pośredniczenie w kontaktach między nimi, d. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów
podpisy dwóch członków Zarządu Fedorko przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska, e. występowanie na zewnątrz w
działających łącznie.
Członkowie
imieniu i na rzecz Stowarzyszonych, f. występowanie w stosunkach pomiędzy członkami
Komisji
Stowarzyszenia,
g. występowanie w stosunkach pomiędzy członkami Stowarzyszenia a
Rewizyjnej.
osobami trzecimi, h. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów
Stowarzyszenia.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5487
2/BO
P/I/16
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PRACOWNIA
INICJATYW
SPOŁECZNYCH

27.10.2016

ul.
1) 1. wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich,
Rapackiego
2. inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do
1c/8, 71-467
samodoskonalenia,
Szczecin
3. działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa,
ochrony środowiska i zdrowia,
4. kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji
narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
S. pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego
zrozumienia i tolerancji,
6. zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu,
7. prowadzenie działań w zakresie sfery społecznej, a w szczególności:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
d) działalności charytatywnej;
e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
g) działalność na rzecz integracji uchodźców;
h) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 o działalności leczniczej;
i) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
j) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
k) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
n) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
q) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
r) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
s) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
t) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
u) turystyki i krajoznawstwa;
v) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
w) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
x) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
y) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
z) ratownictwa i ochrony ludności;
aa) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
bb) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
cc) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
dd) promocji i organizacji wolontariatu;
ee) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
ff) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
gg) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kk) rewitalizacji;
II) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt a-II.
2) Rzeczpospolita Polska.
3) a. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
b. wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej
sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym,
c. inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy
społeczeństwa na temat ochrony zdrowia,

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Grzegorz
Reszka

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 19.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6871
0/BO
P/I/16
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STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE „SIEĆ
WODOCIĄGOWA W
REJONIE UL.
ŚWIĘTOCHOWSKIE
GO”

10.11.2016

z) ratownictwa i ochrony ludności;
aa) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
bb) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
cc) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
dd) promocji i organizacji wolontariatu;
ee) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
ff) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
gg) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kk) rewitalizacji;
II) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt a-II.
2) Rzeczpospolita Polska.
3) a. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
b. wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej
sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym,
c. inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy
społeczeństwa na temat ochrony zdrowia,
d. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów,
e. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
1. a. wybudowanie w ulicy Świętochowskiego, tj. w granicach sięgacza ulicy Świętochowskiego
Świętochows
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 05.11.2016r.
stanowiącego działkę nr 7/3, 7/11 obręb Dąbie 159, w ciągu ulicy Świętochowskiego
kiego 61, 70- przedstawiciela - Anna Kosińska nie posiada
stanowiącego działkę drogową numer 1 obręb Dąbie 159 oraz w ciągu ulicy Franciszka
781 Szczecin
organu
stanowiącego działkę drogową numer 9/2 obręb Dąbie 159 mediów technicznych tj. sieć
kontroli
wodociągową.
wewnętrznej
b. wybudowanie od zakładanej w pkt. 6.1 regulaminu sieci wodociągowej przyłączy
wodociągowych do poszczególnych działek geodezyjnych nr 7/12, 7/13, 7/5, 7/6, 6/1, obręb Dąbie
159.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci technicznych, b. otrzymanie warunków
technicznych przyłączenia do wszystkich sieci technicznych, c. wystąpienie o prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane, d. wybór projektantów, e. wykonanie dokumentacji
technicznej, f. uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę,
g. uzyskanie refinansowania w ramach programu
Społecznych inicjatyw lokalnych (WIM UM), h. realizacja przedsięwzięcia, i. odbiór techniczny
sieci oraz przekazanie sieci do użytkowania.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7172
0/BO
P/I/16
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STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ
SZKOŁY
RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO W
SZCZECINIE

15.12.2016

1. a. podtrzymywanie chwalebnych tradycji Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w
Szczecinie,
b. utrzymywanie więzi koleżeńskich,
c. wspieranie kolegów szkolnych będących w trudnych sytuacjach życiowych,
d. przedstawianie publicznie stanowiska Stowarzyszenia odnośnie problemów rybołówstwa
morskiego,
e. udzielanie porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych członkom
Stowarzyszenia i innym osobom lub instytucjom nie stowarzyszonym w zakresie problematyki
rybołówstwa morskiego.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie zebrań członków Stowarzyszenia,
b. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia i osób zapraszanych,
c. publikowanie poglądów i stanowiska stowarzyszenia w sprawach rybołówstwa morskiego na
potrzeby organów państwowych i instytucji społecznych.

Wały
Stowarzyszenie zwykłe
Chrobrego 1reprezentowane jest przez
2, 70-500 Zarząd: Anatol Magdziak-Prezes,
Szczecin
Marian Kosmowski-Zastępca
Prezesa, Zbigniew NiciakZastępca Prezesa, Tadeusz
Wąsowicz-Skarbnik. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
na zewnątrz, także w sprawach
finansowych, upoważnieni są
jednoosobowo Prezes i jego
Zastępca.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 07.11.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7852
4/BO
P/XVIII/
16
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SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
KUNG FU PIĘCIU
ZWIERZĄT

29.12.2016

1. a. organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji ze szczególnym
uwzględnieniem dalekowschodnich sztuk i sportów walki, a w tym Kung Fu,
b. organizowanie zawodów, pokazów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
c.
prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
d. popularyzowanie profilaktyki
zdrowotnej poprzez wykorzystanie ćwiczeń stosowanych w Kung Fu oraz medycyny Dalekiego
Wschodu,
e. propagowanie uprawiania dalekowschodnich sztuk walki jako profilaktyki
niedostosowania społecznego.
2. Cała Polska
3. a. prowadzenie spotkań z członkami Stowarzyszenia jak i osobami zainteresowanymi
dalekowschodnimi sztukami walki, b. sprawowanie opieki szkoleniowej, wychowawczej nad
członkami Stowarzyszenia, c. podejmowanie innych działań, mających na celu realizację zadań
regulaminowych Stowarzyszenia.

ul. Brązowa
18/16, 70781 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Antoni
Piwowarczyk

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 19.12.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8085
5/BO
P/XVIII/
16
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"KUMAKI"

03.01.2017

ul. Sarnia
1. a. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla działek wyszczególnionych właścicieli,
b. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla działek wyszczególnionych właścicieli, 30/1, 71-777
Szczecin
c. budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla działek wyszczególnionych właścicieli.
2. Województwo zachodniopomorskie, miasto
Szczecin, obręb ewidencyjny 3084 N/Odrą
3. a. inicjatywa społeczna wszystkich członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Paweł Zając

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 23.12.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8195
4/BO
P/I/16

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Antoni
Piwowarczyk

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 19.12.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
980/B
OP/XXXV
III/17

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 08.12.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

1865
0/BO
P/XXXV
III/17

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
Rokitniańska
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 17.12.2016r.
8, 71-203 przedstawiciela - Tomira Barbara nie posiada
Szczecin
Maziakowska
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4109/
BOP/I/17
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SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
KUNG FU PIĘCIU
ZWIERZĄT

29.12.2016,
zm.
05.01.2017

1. a. organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji ze szczególnym
uwzględnieniem dalekowschodnich sztuk i sportów walki, a w tym Kung Fu,
b. organizowanie zawodów, pokazów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
c.
prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
d. popularyzowanie profilaktyki
zdrowotnej poprzez wykorzystanie ćwiczeń stosowanych w Kung Fu oraz medycyny Dalekiego
Wschodu,
e. propagowanie uprawiania dalekowschodnich sztuk walki jako profilaktyki
niedostosowania społecznego.
2. Cała Polska
3. a. prowadzenie spotkań z członkami Stowarzyszenia jak i osobami zainteresowanymi
dalekowschodnimi sztukami walki, b. sprawowanie opieki szkoleniowej, wychowawczej nad
członkami Stowarzyszenia, c. podejmowanie innych działań, mających na celu realizację zadań
regulaminowych Stowarzyszenia.

19

"SZCZECIŃSKIE
TOWARZYSTWO
DIALOGU O
PRAWIE"

10.01.2017
20.03.2017

ul. Marii
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. tworzenie warunków dla wymiany poglądów w środowiskach prawniczych w drodze
Skłodowskiejreprezentowane jest przez
rzeczowego dialogu,
Zarząd: Bartłomiej Sochańskib. upowszechnianie standardów Państwa Prawa oraz prospołecznych i propaństwowych postaw Curie 7, 71332 Szczecin Prezes, Agnieszka Dąbrowskaprawników,
Wiceprezes, Zbigniew Boguckic. działanie na rzecz dobrej jakości prawa i poprawnego stosowania prawa, w szczególności
Członek Zarządu, Lew Michał
działanie na rzecz ochrony praw człowieka,
Lizak-Sekretarz. Do
d. poprawa zaufania społeczeństwa do prawa, wymiaru sprawiedliwości, organów państwa i
reprezentowania Stowarzyszenia
korporacji prawniczych,
na zewnątrz upoważnieni są
e. krytyka niedorzeczności w publicznych wypowiedziach prawników i nieprawidłowości w
członkowie Zarządu działający
stosowaniu prawa, f. podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych oraz popularyzacyjnych w
jednoosobowo.
dziedzinie prawa oraz nauk prawnych.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów i konferencji,
b. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
c. współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
d.
kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, e. prowadzenie innych
działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

20

SPOŁECZNY
KOMITET
W SPRAWIE
USTANOWIENIA I
UKSZTAŁTOWANIA
W SZCZECINIE
POMNIKA MATKI
BOŻEJ KRÓLOWEJ
POKOJU –
PATRONKI
POJEDNANIA
NARODÓW
EUROPY

24.01.2017

1. a. doprowadzenie do realizacji projektu pomnika Matki Bożej Królowej Pokoju,
b. propagowanie tego projektu wśród mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego,
c. cczczenie ofiar systemów totalitarnych, w tym ofiar PRL-u.
2. Cała Polska
3. a. składanie petycji i projektów do odpowiednich urzędów i instytucji,
b. zbieranie funduszy na realizację projektu.

ul.
Spółdzielcza
17/1, 70-393
Szczecin
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MILION
SZCZĘŚLIWYCH
KOTÓW

25.01.2017

1. a. dokarmianie wolnożyjących zwierząt.
b. sterylizacja wolnożyjących kotów.
c. ochrona wolnożyjących zwierząt.
d. prowadzenie działalności edukacyjnej.
e. ekologia i ochrona środowiska.
f. zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt.
2. Miasto Szczecin i województwo
zachodniopomorskie
3. a. pomoc finansowa i rzeczowa dla zwierząt,
b. organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach ochrony i opieki nad
zwierzątami, c. promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do eliminacji
okrucieństwa wobec zwierząt, d. wspieranie działań wolontariatu, e. wspieranie działań
adopcyjnych, f. wsparcie wszystkich działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
g.
współpraca z organanmi władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami
i osobami fizycznymi, działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla
realizacji celów Stowarzyszenia, h. sponsorowanie programów w środkach masowego przekazu
promujących cele Stowarzyszenia.

ul.
Ratajczaka
9/2, 71-174
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Katarzyna SerdyńskaPrezes, Kornelia Socha i
Wojciech Socha-Członkowie
Zarządu. Do reprezentowania
stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym
Prezesa.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 23.01.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3010/
BOP/I/17
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STOWARZYSZENIE
"OSIEDLE
PRZYLESIE" W
POGORZELICY

06.02.2017

1. a. budowa uzbrojenia terenu lub jego modernizacji na "Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, w
szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej,
b. budowa i utwardzenie dróg dojazdowych i wewnętrznych na terenie "Osiedla Przylesie" w
Pogorzelicy,
c. budowa oświetlenia na terenie dróg dojazdowych i wewnętrznych "Osiedla Przylesie",
d. doprowadzenie do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu
Pogorzelica w stosunku do obszaru D.03, tak aby był to teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją projektów i programów budowy oraz
modernizacji na rzecz celów Stowarzyszenia,
b. współdziałanie z osobami, firmami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz celów
Stowarzyszenia, c. występowanie z wnioskamii opiniami do właściwych organów, d.
podejmowanie interwencji w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

ul.
Dąbrowszcza
ków 15, 71748 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Sławomir
Mazurkiewicz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 21.01.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6704/
BOP/I/17
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STOWARZYSZENIE
RÓWNOŚĆ NA FALI

09.02.2017

ul.
1. a. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, b. promocja wśród młodzieży
Dąbrowszcza
postaw prospołecznych i proobywatelskich, c. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
ków 15, 71społeczności lokalnych, d. działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela, e.
748 Szczecin
upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn, f. działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych, g. działalność na rzecz mniejszości narodowych i
seksualnych, h. promocja i organizacji wolontariatu, i. podejmowanie działań na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j. przeciwdziałanie
patologiom społecznym, k. przeciwdziałanie przemocy domowej i wspierania idei korekcji
zachowań osób stosujących przemoc z zastosowaniem filozofii TSR, l. pomoc osobom (i ich
rodzinom) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, alkoholizmem, narkomanią i
innymi zachowaniami patologicznymi, ł. reintegracja i reaktywizacja zawodowa osób
wykluczonych społecznie, m. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i
promocji zdrowia,
n. konsolidacja i współpraca na rzecz środowisk samorządowych szczególnie psychologów,
lekarzy i pielęgniarek, o. niesienie pomocy osobom zarażonych wirusem HIV,
p. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą, r. wspieranie ruchów i inicjatyw społecznych mających na celu w swojej działalności
działalność zbliżoną do tej którą wykonuje stowarzyszenie, s. popularyzowanie wiedzy z dziedziny
edukacji seksualnej wśród społeczeństwa, t. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami stowarzyszenia, u.
profilaktyka uzależnień.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. prowadzenie spotkań, poradnictwa, konsultacji, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów,
prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych, b. organizowanie kampanii i akcji
informacyjnych, c. organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw, d. organizowanie i udział
w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych, e. wspieranie
działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej i społeczeństwa
obywatelskiego, f. budowanie porozumień, zespołów konsultacyjnych, g. opracowywanie i
konsultacje dokumentów programowych i strategicznych w obszarach dotyczących działalności
statutowej stowarzyszenia, h. poradnictwo psychologiczne, seksuologiczne, prawne i
psychoterapeutyczne, i. prowadzenie alternatywnych form terapii, j. prowadzenie grup wsparcia i
warsztatów, k. organizowanie i współfinansowanie różnych form pomocy zmierzających do
poprawy warunków życiowych osób w kryzysie, w tym m. in. tworzenie i prowadzenie placówek
realizujących cele stowarzyszenia takich jak: prowadzenie punktów konsultacyjnoterapeutycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, domów seniora, klubów
profilaktycznych, świetlic socjoterapeutycznych, schronisk, rotacyjnych mieszkań adaptacyjnych,
punktów doraźnej pomocy społecznej, punktów konsultacyjno-diagnostycznych,
l. prowadzenie warsztatów edukacyjnych, grup wsparcia, kolonii letnich i zimowych, pomocy
psychologicznej i medycznej dla osób potrzebujących, ł. prowadzenie działalności wydawniczej z
zakresu realizacji celów statutowych, m. prowadzenie prac badawczych i naukowych, n.
współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, a także organami
administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Krzysztof
Faliński

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 18.11.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7909/
BOP/I/17
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„WKURZENI.PL”
STOWARZYSZENIE
MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA
MIĘDZYODRZE –
WYSPA PUCKA W
SZCZECINIE

14.02.2017

ul. Kanałowa
1. a. wszczynanie w imieniu członków stowarzyszenia i reprezentowanie członków
30, 70-611
stowarzyszenia w postępowaniu prywatyzacyjnym nieruchomości stanowiących własność gminy
Szczecin
miasto Szczecin lub Skarbu Państwa położonych na terenie Rady Osiedla Międzyodrze – Wyspa
Pucka w Szczecinie, b. dążenie do uregulowania stanów prawnych nieruchomości, o których
mowa w pkt. a, c. aktywizacja społeczności lokalnej.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. pomoc i doradztwo prawne, b. wsparcie merytoryczne i administracyjne, c. organizacja
szkoleń, spotkań i wydarzeń, d. prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Łukasz
Haliniarz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 11.01.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8854/
BOP/I/17
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STOWARZYSZENIE
POLSKONIEMIECKIE NA
RZECZ
HARMONIJNEGO
ROZWOJU I
BEZPIECZNEJ
REKREACJI DZIECI
ORAZ REKREACJI I
TERAPII
RUCHOWEJ OSÓB
W KAŻDYM WIEKU.
STOWARZYSZENIE
PROPAGUJĄCE
IDEE DR. HENRYKA
JORDANA

27.02.2017

ul. Bema 9/3,
1. a. propagowanie idei i założeń dr. Henryka Jordana w zakresie rekreacji i sportu,
70-312
b. współpraca z regionem Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Niemczech w zakresie wymiany
Szczecin
doświadczeń, wspólnych działań na rzecz aktywnej rekreacji i terapii ruchowej, bezpiecznej
rekreacji i harmonijnego rozwoju dzieci oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. aktywne propagowanie rekreacji, b. organizowanie imprez i spotkań, c. wymiana
doświadczeń z sąsiadem niemieckim, d. podejmowanie inicjatyw wzajemnego poznawania się
mieszkańców Euroregionu, e. odkrywanie i upowszechnianie walorów krajoznawczych gmin
Euroregionu, f. wspomaganie i popieranie innych osób fizycznych i prawnych, których działalność
pokrywa się z celami Stowarzyszenia i których celem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i
rekreacyjnych, g. prowadzenie poradnictwa i szkoleń w zakresie bezpiecznej rekreacji dzieci,
harmonijnego rozwoju i kultury zdrowotnej, h. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, i. prowadzenie działalności wydawniczej i
innych służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Jarosław
Kwiatkowski

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

uchwała z dnia
19.12.2016r.,
zmiana
uchwałą z dnia
16.02.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7998/
BOP/I/17
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DOM NOBLA NOBEL'S HOUSE

04.04.2017

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 08.02.2017r.
posiada
organ
kontroli
wewnętrznej
: Komisję
Rewizyjną:
Renata
Boniecka i
Elżbieta
TrzeciakZawadzka Członkowie
Komisji
Rewizyjnej.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1613
3/BO
P/XVIII/
17

1. a. przybliżanie sylwetki Alfreda Nobla,
b. przybliżanie sylwetek laureatów Nagrody Nobla, ich dokonań oraz historii, gospodarki i
kultury krajów pochodzenia.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie prelekcji i dyskusji dotyczących działalności i dokonań laureatów Nagrody
Nobla wśród młodzieży i społeczeństwa Szczecina i województwa zachodniopomorskiego,
b. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej,
c. promowanie twórczości i osiągnięć wybitnych naukowców, polityków, literatów.

ul. Kaliny
16/8, 71-118
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Anna SzachowiczPrzewodnicząca, Grzegorz
Szczerski-Wiceprzewodniczący,
Andrzej DurkaWiceprzewodniczący, Tamara
Popowa-Skarbnik. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
na zewnątrz upoważnieni są
członkowie Zarządu działający
jednoosobowo. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
upoważnieni są dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
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POROZUMIENIE
NASZ SZCZECIN

04.04.2017

ul. Ofiar
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. działalność na rzecz mieszkańców Szczecina, b. rozwijanie i propagowanie postaw oraz
reprezentowane jest przez
działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, c. wspieranie Oświęcimia
Zarząd: Grzegorz Szczerskii rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo, d. wspieranie i rozwój idei społeczeństwa 18/21, 71obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich, e. upowszechnianie i ochrona 537 Szczecin Przewodniczący, Włodzimierz
Wierciak-Wiceprzewodniczący,
wolności oraz praw człowieka i swobód obywatelskich, f. działalność na rzecz integracji
Krzysztof Szofereuropejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów, g.
Wiceprzewodniczący. Do
przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym także nadużyciom władz
reprezentowania Stowarzyszenia
państwowych i samorządowych, h. upowszechnienie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa
na zewnątrz, w szczególności w
prawa i zasadach sprawiedliwości społecznej, które zapewniają wolność i prawa człowieka, a
sprawach zaciągania zobowiązań
także bezpieczeństwo obywateli (określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
majątkowych, upoważniony jest
kwietnia 1997r.), i. opracowywanie i wyrażanie opinii ukierunkowanych na zapewnienie
Przewodniczący jednoosobowo
zrównoważonego rozwoju, szczególnie w procesie stanowienia i zmieniania prawa miejscowego, j.
lub dwaj Wiceprzewodniczący
działalność na rzecz mieszkańców i Szczecina w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej, k.
działający łącznie.
promocja i profilaktyka zdrowia, sportu i kultury, l. przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja
osób w średnim i starszym wieku.
2. Rzeczpospolita Polska i Unia
Europejska
3. a. wyrażanie opinii w sprawie projektów ustaw, uchwał i prawa lokalnego, które leżą w
obszarze zainteresowań Stowarzyszenia;
b. współpraca z osobami i organizacjami społecznymi, zawodowymi, partiami, zakładami pracy
oraz innymi środowiskami i stowarzyszeniami, w celu współpracy mającej na celu realizację
zamierzeń Stowarzyszenia;
c. wspieranie obywatelskich przedsięwzięć, projektów ustaw, referendów, zgromadzeń
publicznych i innych działań wspomagających społeczność lokalną;
d. współpraca i wymiana informacji dotyczących celów Stowarzyszenia, tak na terenie kraju, jak i
za granicą;
e. stała edukacja członków i współpracowników Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności
wydawniczej;
f. występowanie do organów administracji publicznej, władz, urzędów, sądów, samorządów i
innych instytucji z wnioskami i opiniami w celu ochrony interesów obywateli;
g. udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw obywatelskich,
które leżą w zakresie Stowarzyszenia;
h. działalność edukacyjna i opiniotwórcza poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, dyskusji,
prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, a także publikacje w środkach
masowego przekazu i prowadzenie działalności wydawniczej;
i. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego mieszkańców
Szczecina;
j. powoływanie fundacji wspomagających działalność Stowarzyszenia działających na rzecz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 02.03.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2062
3/BO
P/I/17

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, b. ochrona i promocja ul. Bałtycka
3, 70-880
reprezentowane jest przez
zdrowia, c. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, d. tworzenie struktur służących
Szczecin
Zarząd: Krzysztof Aloksa-Prezes,
zagospodarowaniu aktywności życiowej i społecznej ludzi wchodzących w wiek emerytalny,
Stanisław Gaborek-Wiceprezes,
pobudzanie aktywności biologicznej i społecznej ludzi starszych, e. działalność w zakresie kultury,
Teresa Szczepańska-Skarbnik,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, f. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
Jolanta Nesterowicz-Sekretarz.
wychowania, g. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, h.
Do reprezentowania
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, i. działalność charytatywna i dobroczynna, j.
Stowarzyszenia na zewnątrz
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie
uprawniony jest każdy członek
szans tych rodzin i osób, k. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, l. działanie na rzecz
Zarządu jednoosobowo. Do
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ł. pomoc
zaciągania zobowiązań
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, m. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
majątkowych wymagane są
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, n.
podpisy dwóch członków Zarządu
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
działających łącznie, w tym
regionalnej, obywatelskiej i kulturowej, o. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz
Prezesa lub Wiceprezesa oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym, p. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy
każdorazowo Skarbnika.
infrastruktury technicznej oraz podejmowanie innych działań mających na celu polepszenie
warunków bytowych.
2. Cała Polska
3. a. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów, festynów oraz
innych imprez służących realizacji celów Stowarzyszenia, b. współpraca z organami władzy
państwowej i samorządowej, instytucjami, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami i osobami
fizycznymi w zakresie potrzebnym do realizacji celów Stowarzyszenia, c. podejmowanie działań
na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców osiedla Wielgowo-Sławociesze- Zdunowo, d.
inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją projektów prowadzonych przez
Stowarzyszenie, e. podejmowanie wszelkich działań mających służyć polepszeniu warunków
bytowych i poprawy sytuacji życiowej mieszkańców osiedla Wielgowo- Sławociesze- Zdunowo, f.
inne działania, realizujące cele zawarte w regulaminie.

28

"NASZE
WIELGOWO"

06.04.2017

29

FITBOXING

07.04.2017

1. a. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, b. budowanie pozytywnych relacji miedzy
członkami, c. propagowanie sportu wśród ludzi reprezentujących różne grupy wiekowe, d.
przekazywanie wiedzy o sporcie w praktyce i teorii.
2. Miasto Szczecin
3. a. wykonywanie ułożonego planu treningowego, b. rozmowy na poszczególne tematy
związane z aktywnością fizyczną człowieka, c. wspólna praca nad budowaniem coraz wyższego
poziomu sportowego, d. jednoczenie ludzi chcących trenować i uczestniczyć w zajęciach
stowarzyszenia FitBoxing.
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"POD GRUSZĄ"

10.04.2017

1. a. ochrona zasobów wód podziemnych ujęcia Skolwin, b. podejmowanie i wspieranie
wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. wykonanie instalacji wodociągowej z podłączeniem do wodociągu miejskiego, które
wyklucza wykonywanie odwiertów studni głębinowych w pobliżu ujęcia wody Skolwin,
b. propagowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 29.03.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2206
2/BO
P/I/17

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
Sikorskiego
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 05.02.2017r.
9/29, 70-313 przedstawiciela: Mirela Balcerzak nie posiada
Szczecin
organu
kontroli
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2208
5/BO
P/I/17

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2230
0/BO
P/I/17

ul. Inwalidzka
117, 71-880
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Agnieszka
Subocz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 31.03.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Paweł BączkowskiPrezes, Mateusz ZieleńskiWiceprezes, Beata TaborskaSekretarz. Zarząd reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
Każdy z członków ma prawo
samodzielnie występować przed
innymi podmiotami w celach
reprezentacyjnych oraz
organizacyjnych, natomiast dla
skuteczności zawieranych umów
oraz zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu, w tym
Prezesa.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 05.04.2017r.
posiada
organ
kontroli
wewnętrznejKomisję
Rewizyjną:
Artur Horn i
Kamil Maślij Członkowie
Komisji
Rewizyjnej.
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STOWARZYSZENIE
SZTUK I SPORTÓW
WALKI "TATAKAI"

14.04.2017

ul.
1. a. propagowanie sportów walki głównie Ju-Jitsu oraz Grapplingu (sporty chwytane), a także
Witkiewicza
kultury fizycznej i rywalizacji w duchu sportowym, b. stwarzanie właściwych warunków do
uprawiania sportów walki, c. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych 60, 71-125
Szczecin
(dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych), d. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, e.
wspieranie młodych talentów i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć, f. propagowanie
czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie
działań edukacyjnych w tym zakresie.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. a. organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci i dorosłych, b. organizacja zawodów
sportowych oraz turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych, c. prowadzenie działalności,
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów, d. podejmowanie działań
promujących oraz wspierających młodych sportowców amatorów, takich jak stworzenie im
możliwości brania udziału w zawodach na terenie Polski, e. podejmowanie działań promujących
oraz wspierających sportowców, a w szczególności członków kadr narodowych, f. prowadzenie
własnej witryny internetowej jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia, g. współpraca z
innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania, h. inne
działania realizujące cele regulaminowe.
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STOWARZYSZENIE
"RAZEM
BEZPIECZNIEJ"

18.05.2017

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
1. a. podejmowanie i wspomaganie inicjatyw oraz przedsięwzięć związanych z poprawą stanu
Gombrowicza
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, b. podejmowanie i inicjowanie działań
5/9, 70-785
Zarząd: Dorota Dobrowolskanie posiada
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ze szczególnym
Szczecin
Prezes, Kamila Banaśorganu
uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, cyberuzależnieniom, c.
Wiceprezes, Mariusz Krawczykkontroli
podejmowanie i inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania wszelkim
Sekretarz. Reprezentować
wewnętrznej
przejawom przemocy i agresji, d. podejmowanie i inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu
Stowarzyszenie na zewnątrz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, e. podejmowanie, inicjowanie i propagowanie działań
może każdy z członków
profilaktycznych promujących ideę ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego.
samodzielnie po wcześniejszym
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
uzgodnieniu tego z członkami
3. a. wykonywanie zadań z zakresu: 1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
Zarządu. Oświadczenia woli w
przeciwdziałania patologiom społecznym, 2) ochrony i promocji zdrowia, 3) nauki, edukacji,
sprawach majątkowych składa
oświaty i wychowania, 4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Prezes samoistnie lub co
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 5) pomocy ofiarom katastrof, klęsk
najmniej dwóch członków
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 6) ratownictwa i ochrony ludności,
Zarządu łącznie.
7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 8) upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, 9) upowszechniania działalności artystycznej, 10) upowszechniania działań
proekologicznych, 11) działalności charytatywnej, 12) podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b.
realizacja szkoleń i konferencji, c. prowadzenie działań edukacyjnych w obszarze
bezpieczeństwa i profilaktyki, d. organizacja festynów i pogadanek profilaktycznych, e. rozwijanie i
upowszechnianie wśród adresatów działań Stowarzyszenia inicjatyw artystycznych, w
szczególności fotograficznych jako alternatywy na rzecz resocjalizacji, profilaktyki i edukacji w
obszarze bezpieczeństwa i aktywizacji czasu wolnego, f. popularyzacja i promowanie m.in. za
pomocą środków wyrazu artystycznego aktywizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
profilaktyki i edukacji na rzecz bezpieczeństwa, g. organizowanie konkursów, wystaw, spotkań i
kursów zgodnych z profilem Stowarzyszenia, h. rozwijanie i utrwalanie współpracy w obszarze
edukacji.

uchwała z dnia
10.04.2017r.,
zm. uchwała z
dnia
15.05.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2323
7/BO
P/I/17

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2606
3/BO
P/I/17
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ISAM POLSKA

18.05.2017

34

STOWARZYSZENIE
OPIEKUŃCZORESOCJALIZACYJN
E "PRACA I SPORT"

25.05.2017

35

RADA RODZICÓW
ZS 13 SZCZECINWIELGOWO

29.05.2017

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci i młodzieży, w ul. Świstacza
29/15, 70reprezentowane jest przez
tym wypoczynku dzieci i młodzieży, b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
798 Szczecin przedstawiciela: Marek Garbiec
dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Cała Polska
3. a. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych: organizowanie zajęć ogólnorozwojowych,
organizowanie kursów samoobrony, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
prawidłowego wykonywania ćwiczeń kondycyjnych i ogólnousprawniających, prowadzenie
ćwiczeń zapobiegających patologii układu ruchu, szczególnie u najmłodszych, b. organizowanie
obozów, kolonii i konsultacji sportowych, c. organizowanie zawodów sportowych i rozgrywek oraz
branie w nich udziału, d. prowadzenie działalności informacyjno–propagandowej sportu, e.
prowadzenie profilaktycznej działalności sportowej, informacyjnej i edukacyjnej przeciwdziałającej
patologiom społecznym w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
b. kształtowanie osobowości młodych ludzi, c. działania na rzecz zapobiegania marginalizacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, d. integracja młodzieży poprzez wspólną pracę i
zajęcia sportowe.
2. województwo zachodniopomorskie
3. a. współdziałanie z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodkiem
Wychowawczym oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, b. upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze, c. organizowanie
imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu i czynnego wypoczynku.

ul. Falskiego
27/2, 70-733
Szczecin

ul. Bałtycka
1. a. wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego profilaktycznego i
1, 70-836
opiekuńczego Szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i
Szczecin
odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski, b. zapewnienie Radzie Rodziców
podmiotowości , samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z
Funduszy Europejskich, c. umożliwienie Szkole posiadania własności i prowadzenia działalności
gospodarczej
na zasadach ekonomii społecznej, d. integrowanie lokalnego środowiska wokół spraw związanych
z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu, e.
wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
2. obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. a. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych,
rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością, dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska; b. organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów
turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”; c. organizowanie specjalistycznej
pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin,
zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy
wychowawcze; d. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie
uzdolnionych lub niepełnosprawnych; e. prowadzenie klubu sportowego; f. popularyzacja sportu i
rekreacji ruchowej; g. ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i
nałogom; h. wspieranie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, kulturowej i obywatelskiej uczniów szkoły i ich rodzin; i. współpraca z samorządem
terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych z pomocą społeczną; j. tworzenie
własnego systemu stypendialnego; k. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów
wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Marek
Maczulski

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Iwona Horosz-Prezes,
Cezary Rogoż-Wiceprezes,
Justyna Jarmolik-Skarbnik.
Stowarzyszenie reprezentuje,
również w zakresie zaciągania
zobowiązań
majątkowych, Prezes Zarządu.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 14.05.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2989
5/BO
P/I/17

uchwała z dnia
09.05.2017r.,
zm. uchwała z
dnia
22.05.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2916
3/BO
P/I/17

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 19.04.2017r.
posiada
organ
kontroli
wewnętrznej
: Komisję
Rewizyjną:
Katarzyna
ZdanowskaPrzewodnic
ząca,
Monika
KlupsCzłonek
Komisji
Rewizyjnej,
Edyta
KuchciakCzłonek
Komisji
Rewizyjnej.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3164
0/BO
P/I/17

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
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STOWARZYSZENIE
KociArka

06.06.2017

ul. Potulicka
1. 1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie
40/59, 70zwalczania bezdomności zwierząt.
234 Szczecin
2. Ochrona Środowiska.
3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Działanie na rzecz wpierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania
idei pomocy dla zwierząt.
5. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem ochrony praw
zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii.
7. Wpieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw propagujących idee praw zwierząt i ochrony
środowiska.
8. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
9. Udzielanie pomocy placówką niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie
zwalczania bezdomności zwierząt.
2. Ochrona Środowiska.
3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Działanie na rzecz wpierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania
idei pomocy dla zwierząt.
5. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem ochrony praw
zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii.
7. Wpieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw propagujących idee praw zwierząt i ochrony
środowiska.
8. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
9. Udzielanie pomocy placówką niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym. 2. Terenem dzialania
Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 3. 1. współpracę z Policją, Strażą Miejską i
innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt,
2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Stowarzyszenia,
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami, instytucjami o tym
samym, lub podobnym profilu działania,
4. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw
własnych,
5. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej,
promocyjnej i reklamowej,
6. prowadzenie, zakładanie i wpieranie przytulisk, schronisk, ośrodków dla zwierząt,
7. prowadzenie wirtualnej adopcji zwierząt w zakresie własnym oraz ze współpracą z ośrodkami,
przytuliskami oraz schroniskami dla zwierząt,
8. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia,
9. organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji
charytatywnych zapewniających realizację celów Stowarzyszenia,
10. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony
środowiska i zwierząt,
11. promocje i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska, ekologię i prawa
zwierząt,
12. działalność edukacyjną w tym m.in. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, e-learningów,
wykładów, plenerów, odczytów, konferencji,
13. prowadzenie i wspieranie akcji adopcyjnych,
14. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizacje i kastrację,
15. tworzenie i prowadzenie domów tymczasowych oraz hoteli dla zwierząt,

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Katarzyna
Sawinska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 20.04.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3416
3/BO
P/I/17
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1. SZCZECIŃSKI
KLUB STRZELECKI

12.06.2017

1. 1. rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego,
2. rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz,
3. kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z
wykorzystaniem broni palnej,
4. gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno - historycznych oraz udzielanie
wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną.
5. podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych
przedmiotów mających wartość historyczną, mających na celu ochronę różnorakich
śladów i świadectw historii regionu i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej
działalności,
6. wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w
trakcie prowadzonych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, w
szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na obszarach
prowadzonych badań terenowych.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 3. 1. uprawianie i
propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej,
2. organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich
dziedzinach strzelectwa,
3. szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy oraz
zasad działania i sposobów wykorzystania,
4. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria,
5. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań członków,
6. współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z
dziedziny sportów strzeleckich,
7. organizowanie wystaw, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów,
katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania
stowarzyszenia,
8. organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i poszukiwawczych;
9. inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji obiektów historycznych i dawnej działalności
górniczej;
10. popularyzację wiedzy historycznej i technicznej;
11. prowadzenie własnych badań historycznych,
12. współpracę z odpowiednimi organami przy ochronie stanowisk archeologicznych
13. podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci, stanowisk
archeologicznych i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa historycznego,
kulturowego i środowiska naturalnego,
14. rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków,
archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania
pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań
poszukiwawczych.

ul. Strzelców
Karpackich
15, 71-806
Szczecin

Do reprezentowania
stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie: Krystian
Dorawa-Prezes Zarządu, Tomasz
Rudaś-Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Mazurowski, Robert
Hazubski, Krzysztof KowalczykCzłonkowie Zarządu.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 25.05.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3431
6/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
CHEMICY 77

27.06.2017

1. a. integracja członków.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. a. organizacja zjazdu absolwentów WCh PS z roku 1977.

ul. kardynała
Wyszyńskieg
o 22/7, 70201
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Danuta
Hormańska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 22.06.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3810
9/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
BUDOWY POMNIKA
"KAPITANOWI
KAPITANÓW" - KPT.
Ż. W.
KONSTANTEMU
MATYJEWICZOWI
MACIEJEWICZOWI

27.06.2017

pl. Stefana
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. zrzeszenie członków mających na celu inicjowanie wszelkich działań
reprezentowane jest przez
o charakterze prawnym i faktycznym, zmierzających do opracowania dokumentacji oraz zebrania Batorego 4,
70-207
Zarząd: Czesław Kramarzśrodków finansowych na wykonanie pomnika zlokalizowanego w Szczecinie, który będzie
Szczecin
Prezes, Zbigniew Sak i Ludmiła
upamiętniał postać
Kopycińska-Członkowie Zarządu.
kpt. ż. w. Konstantego Matyjewicza Maciejewicza.
Do reprezentowania
2. Województwo zachodniopomorskie
Stowarzyszenia na zewnątrz, w
3. a. współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami oświatowymi i
szczególności w sprawach
edukacyjnymi, przedsiębiorstwami żeglugowymi i morskimi, środowiskami żeglarskimi i
majątkowych, upoważnieni są:
marynarskimi oraz lokalnymi społecznościami i firmami, którym również są bliskie cele
prezes lub dwóch członków
stowarzyszenia, b. popularyzowanie postaci kapitana Maciejewicza Matyjewicza, jego roli i wkładu
Zarządu.
pracy w proces kształcenia polskich kadr morskich w formie spotkań, wystaw, prelekcji,
wydawnictw i publikacji, c. wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich oraz placówek noszących
imię Kapitana do pozyskiwania środków na sfinansowanie kosztów budowy pomnika oraz jego
utrzymania, d. głoszenie oraz promowanie idei upamiętnienia dokonań Kapitana Maciejewicza
Matyjewicza w Szczecinie, regionie i kraju.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 17.02.2017r.,
posiada
zm. uchwałą z
organ
dn.
kontroli
26.06.2017r.
wewnętrznejKomisję
Rewizyjną:
Stanisława
ŻychlińskaPrzewodnic
ząca,
Wiesław
Zduniak i
Mikołaj
RozenCzłonkowie

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2973
3/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE 30.06.2017 r.
NA RZECZ
ROZWOJU
WYDZIAŁU
KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA I
ROLNICTWA
ZACHODNIOPOMOR
SKIEGO
UNIWERSYTETU
TECHNOLOGICZNE
GO W SZCZECINIE

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
1. a. Wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i inwestycyjnej Wydziału Kształtowania Budziszyńska
40/10, 70reprezentowane jest przez
enie zwykłe 21.06.2017r.
Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. b.
022 Szczecin przedstawiciela - Edward Meller nie posiada
Podnoszenie poziomu wykształcenia młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejskoorganu
wiejskich i małych miast. Tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwości rozwoju i
kontroli
samorealizacji.
wewnętrznej
2. Rzeczypospolita Polska
3. a. Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy materialnej studentom i doktorantom. b. Wsparcie
finansowe lub rzeczowe dla planowanych badań naukowych, prac wdrożeniowych, rozwojowych i
innych pozwalające na profesjonalne przygotowanie projektów badawczych. c. Wsparcie
finansowe w zakresie przygotowywania lub realizacji inwestycji w tym inwestycji w bazę lokalowej,
infrastrukturę naukowo-badawczą, dydaktyczną, zakup sprzętu laboratoryjnego oraz pomoc w
utrzymaniu nabytej infrastruktury. d. Wspieranie promocji Wydziału. e. Wspieranie innych działań,
w tym: a) Organizowanie wykładów, konferencji, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji
edukacyjnych, popularyzujących nauki przyrodnicze i rolnicze, poszerzających i promujących
wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji, b) Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci
do nauki. Tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach dla młodzieży i
studentów, c) Tworzenie wspieranie i udział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój
edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich miejskowiejskich i małych miast, d) Tworzenie, wspieranie i udział w działaniach popularyzujących naukę,
promujących wiedzę oraz mających na celu rozbudzenie ciekawości młodzieży, oraz rozwój ich
potencjału intelektualnego, e) Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi,
społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi związanymi z nauką i oświatą zarówno
w kraju jak i za granicą.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3837
1/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
WOKALNO MUZYCZNE
"MAGNOLIA"

17.07.2017

42

KLUB „RODŁO”
SZCZECIN DARGOBĄDZ

21.07.2017

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania przedsięwzięć muzycznych, w szczególności na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych, a więc między innymi:
a. zapewnianie osobom starszym i niepełnosprawnym kontaktu z kultury muzycznej
b. promowanie muzyki chóralnej,
c. podtrzymywanie tradycji narodowych poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej
regionu i kraju, w tym pieśni ludowych i patriotycznych,
d. działanie na rzecz rozwoju umiejętności muzycznych członków Stowarzyszenia,
e. aktywizacja społeczna seniorów.
2. Rzeczypospolita Polska ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego
3. 1) ustawiczne rozwijanie umiejętności muzycznych, a w szczególności doskonalenie
umiejętności wokalnych członków Stowarzyszenia poprzez:
a. regularne próby,
b. pracę nad wartościowym repertuarem wokalnym i chóralnym,
2) inicjowanie i organizacja koncertów, w tym występów chóralnych,
3) współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami
zajmującymi się animacją życia kulturalnego,
4) udział w wydarzeniach artystycznych, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy oraz konkursy
wokalne i chóralne,
5) współpraca z domami opieki społecznej „ a w szczególności występy muzyczne dla
podopiecznych tych placówek.

Dom Kultury
Spółdzielni
Mieszkaniow
ej "Wspólny
Dom" ul. Św.
Marcina 2, 71544
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Barbara
Jodłowska

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. Celem jest utrwalanie patriotycznych wartości związanych z kulturą Pomorza Zachodniego
Mickiewicza
reprezentowane jest przez
oraz utrwalanie historii żyjących w Regionie Polaków.
2, 70-384
Zarząd: Lech Prieff 2. Rzeczpospolita Polska
Szczecin
Przewodniczący, Janusz Adam
3. a) propagowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży, b) działanie na rzecz niepodległości
Dudziński - Wiceprzewodniczący,
Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania, c) utrwalanie historii i pamięci Polaków żyjących i
Jarosław Olszewski - Członek
działających w okresie międzywojennym w Związku Polaków w Niemczech na terenie Pomorza
Zarządu. Zarząd jest powołany
Zachodniego.
do kierowania całą działalnością
Klubu, reprezentuje Klub na
zewnątrz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.06.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4221
4/BO
P/I/17

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 21.07.2017r.
posiada
organ
kontroli
wewnętrznejKomisję
Rewizyjną:
Eliza
Ostrowska Przewodnic
zaca,

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4293
4/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
MEDIATORÓW
CONSENSUS

26.07.2017

1. a. Wspieranie profesjonalizacji mediatorów,
b. Podnoszenie standardów prowadzania mediacji,
c. Podnoszenie standardów szkolenia i rozwoju zawodowego mediatorów w Polsce,
d. Powiększenie dorobku sprawiedliwości naprawczej i mediacji w Polsce.
e. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji sądowej i
pozasądowej (w tym transgranicznej) i uregulowań prawnych z nimi związanych.
f. Propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie Polskim i na forum
międzynarodowym.
g. Edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i
przeciwdziałania przemocy i agresji.
h. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i
respektowaniem praw człowieka.
i. Inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów Stowarzyszenia z firmami, organizacjami i instytucjami w
obszarze mediacji.
j. Rekomendacja mediatorów do wpisu na listę mediatorów stałych.
k. Ochrona praw mediatorów, a w szczególności członków Stowarzyszenia.
2. Rzeczpospolita Polska i zagranica
3. a. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej,
Sądów, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych.
b. Opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji.
c. Inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności mediatorów.
d. Prowadzenie szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji.
e. Podejmowanie zadań w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia
poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności,
zgodnie ze Standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Radę do Spraw
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu
29 października 2007 roku.
f. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.
g. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
h. Udzielanie pomocy członkom.
i. Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych.
j. Powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.
k. Kierowanie zainteresowanych skorzystaniem z mediacji do zrzeszonych mediatorów

ul. Cztery
Pory Roku
8/5, 71-806
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Anna Franecka -Prezes,
Konrad Gutowski- Wiceprezes.
Zarząd reprezentuje
stowarzyszenie na zewnątrz w
sposób łączny
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BOGDANKA

28.07.2017

1. a. budowa systemu kanalizacji sanitarnej do działek 5/12, 5/7 oraz 5/6 obrębu 43 Nad Odrą w
Szczecinie znajdujących się przy ul. Nad Bogdanką.
2. Miasto Szczecin
3. a. pozyskanie z odpowiednich urzędów warunków technicznych, projektów, zezwoleń
niezbędnych do budowy oraz wykonania systemu kanalizacji sanitarnej.

ul. Nad
Bogdanką 3,
71-877
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Adriana
Nowakowska
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NORD STAR MEDIA

31.07.2017

1. a. Promocja rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej. b. Edukacja z zakresu technik
filmowych. c. Rozpowszechnianie kultury filmowej. d. Organizowanie kursów i festiwali filmowych.
2. Cała Polska
3. a. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży i dorosłych. b. Produkcja filmowa i telewizyjna. c.
Organizowanie konkursow, festiwali, szkoleń, wystaw, warsztatów, seminariów i wykładów. d.
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie kinematografii.

ul.
Lubeckiego
10/15, 71656
Szczecin

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 24.07.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4202
4/BO
P/I/17

uchwała z dnia
25.07.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4504
7/BO
P/I/17

uchwała z dnia
05.07.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4106
0/BO
P/I/17

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
przedstawiciela - Adrian Łopiński nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
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SZCZECIŃSKI KLUB
PRZYRODNIKÓW

01.08.2017

ul.
1. a. podejmowanie różnorodnych działań, których celem jest ochrona przyrody, b. rozwijanie
Michałowskie
postaw społecznych przyjaznych przyrodzie, c. popularyzowanie elementów kultury i tradycji,
go 2c, 71zbudowanych na zdrowym podejściu do praw naturalnych.
343
2. Cała Polska, a w szczególności Pomorze Zachodnie
Szczecin
3. a. organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń, b. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw
związanych z ochroną przyrody, c. podejmowanie działań edukacyjnych, wydawniczych i
wystawienniczych o tematyce przyrodniczej, d. współpraca z instytucjami i organizacjami w
prowadzeniu działań naukowych i popularnonaukowych, dla zachowania bioróżnorodności, e.
prowadzenie ośrodków edukacyjnych oraz placówek terenowo-badawczych, których celem będzie
ochrona przyrody.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Ryszard
Czeraszkiewicz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 27.07.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4567
9/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
RÓŻANY ZAKĄTEK
W SZCZECINIE

03.08.2017

ul. Różany
1. a. działanie na rzecz budowy kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla
zakątek 6, 71posesji zlokalizowanych przy ul. Różany zakątek w Szczecinie (nr 2, 4, 6 i 8), zwanych dalej
221
‚„Osiedlem Różany zakątek", b. działanie na rzecz modernizacji uzbrojenia terenu na Osiedlu
Szczecin
Różany zakątek, w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej i
energetycznej, c. eksploatacja wykonanej infrastruktury w niezbędnym zakresie, d. budowa
oświetlenia na terenie dróg dojazdowych i wewnętrznych „Osiedla Różany zakątek", e.
działalność na rzecz integracji członków stowarzyszenia.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. a. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, b. inicjowanie, koordynacja i
nadzór nad realizacją projektów i programów budowy oraz modernizacji na rzecz celów
Stowarzyszenia, c. współdziałanie z osobami, firmami, organizacjami i instytucjami działającymi
na rzecz celów Stowarzyszenia, d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów,
e. współpraca z osobami i instytucjami na rzecz wspomagania finansowego realizacji celów
Stowarzyszenia, f. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszania poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, g. podejmowanie interwencji w zakresie objętym
przedmiotem działalności Stowarzyszenia, h. działanie na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Marcina
Czyżewskiego

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 27.07.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4627
3/BO
P/I/17
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KLUB „RODŁO”
SZCZECIN DARGOBĄDZ

22.08.2017

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. Celem jest utrwalanie patriotycznych wartości związanych z kulturą Pomorza Zachodniego
Mickiewicza
reprezentowane jest przez
oraz utrwalanie historii żyjących w Regionie Polaków.
2, 70-384
Zarząd: Lech Prieff 2. Rzeczpospolita Polska
Szczecin
Przewodniczący, Janusz Adam
3. a) propagowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży, b) działanie na rzecz niepodległości
Dudziński - Wiceprzewodniczący,
Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania, c) utrwalanie historii i pamięci Polaków żyjących i
Ryszard Basista - Członek
działających w okresie międzywojennym w Związku Polaków w Niemczech na terenie Pomorza
Zarządu. Zarząd jest powołany
Zachodniego.
do kierowania całą działalnością
Klubu, reprezentuje Klub na
zewnątrz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 21.07.2017r.
posiada
organ
kontroli
wewnętrznejKomisję
Rewizyjną:
Eliza
Ostrowska Przewodnic
zaca,

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4936
0/BO
P/XXVI/
17

1. Odnowienie i pielęgnowanie tradycji „Z.P.w N. RODŁO” poprzez: a. przypominanie i ocalenie ul. Duńska
od zapomnienia „Rodła” i „Rodłaków”, b. edukację i propagowanie wartości patriotycznych wśród 48/3, 71-795
Szczecin
młodzieży, c. składanie petycji do władz - mających na celu nadawanie nazw „Rodła” i
„Rodłaków”: ulicom, skwerom i innych miejscom użyteczności publicznej, a także nadawanie
imienia „Rodła” i
„Rodłaków”: szkołom i klubom sportowym, d. organizowanie dla młodzieży
prelekcji i różnych form czynnego udziału w uroczystościach patriotycznych, e. oddawanie hołdu
czci i pamięci w istniejących miejscach pamięci, f. utrwalanie patriotycznych wartości związanych
z kulturą Pomorza Zachodniego jak i z pamięcią o Polakach żyjących i działających w okresie
międzywojennym w Związku Polaków w Niemczech na terenie Pomorza Zachodniego w tym
przede wszystkim związanymi z pięcioma „Prawdami Polaków”, g. organizowanie spotkań
okolicznościowych dla członków i sympatyków Rodła, h. czynny udział w uroczystościach
patriotycznych w miejscach poświęconych Pamięci Powstańców Wielopolskich , Śląskich i
„Rodłaków“.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. różnego rodzaju spotkania, koncerty, wystawy, koncerty, prelekcje, b. obchody jubileuszowe
„Rodła” i „Rodłaków” oraz uroczystości patriotyczne, rocznicowe i państwowe, c. współpraca z
organizacjami młodzieżowymi wraz z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami, mającymi
podobne cele.

48

"KLUB RODŁO
SZCZECIN"

31.08.2017

49

STOWARZYSZENIE
WSPIERANIA
REWITALIZACJI
KAWIARNI
SORRENTO

04.09.2017

1. a. rewitalizacja poprzez odbudowę historycznej kawiarni „Sorrento" w Szczecinie, miejsca
kultowego dla kultury Szczecina lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. przeprowadzenie prac remontowych budynku kawiarni, b. odszukanie żyjących artystów
związanych z Sorrento, c. odkrywanie kultury lat 50-tych i 60-tych Szczecina, d. integracja
środowisk historyczno-kulturalnych Szczecina, e. udostępnienie młodym talentom możliwości
samorealizacji, f. szerzenie kultury w regionie.

50

SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
KLUB
HARBIŃCZYKÓW

19.09.2017

1. a. propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym, podtrzymywanie i
rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b. współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, c. dokumentowanie utraconego i rozproszonego
polskiego dziedzictwa narodowego, w tym badań naukowych, kwerend bibliotecznych,
archiwalnych oraz prac inwentaryzacyjnych, d. współpraca z instytucjami zajmującymi się
rewaloryzacją cmentarzy i grobów polskich poza granicami kraju, e. aktywizacja społeczeństwa
polskiego i władz Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odzyskiwania zaginionego dziedzictwa
narodowego.
2. Rzeczpospolita Polska i zagranica RP
3. a. upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem
narodowym, b. (58.11.Z) wydawanie książek, (58.13.Z) wydawanie gazet, (58.14.Z) wydawanie
czasopism i pozostałych periodyków, (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza, c. (63.12.Z)
działalność portali internetowych, (63.91.Z) działalność agencji informacyjnych, (91.01.B)
działalność archiwów, (91.02.Z) działalność muzeów.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Andrzeja
Lindeckiego

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 14.07.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4709
0/BO
P/I/17

ul.
Mickiewicza
2, 70-384
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Pamela
Ostrowska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.07.2017r.,
nie posiada zm. uchwałą z
organu
dnia
kontroli
01.09.2017
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4823
0/BO
P/I/17

ul. Reduty
Ordona 10,
71-202
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Romuald
Oziewicz

Stowarzysz uchwała Nr
enie zwykłe 3/17 z dnia
nie posiada 12.09.2017r.
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5725
2/BO
P/I/17
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RUNNER'S KIDS

28.09.2017

38

STOWARZYSZENIE
CHEMICY 77

27.06.2017,
zm.
29.09.2017

52

STOWARZYSZENIE 16.10.2017
NA RZECZ
BUDOWY
WODOCIĄGU PRZY
ULICY
STORCZYKOWEJ W
SZCZECINIE
28.09.2017,
RUNNER'S KIDS
zm.
17.10.2017r.

51

ul. Juliana
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
1. a. popularyzacja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, b. rozwój i popularyzacja
Ursyna
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
sportu, rekreacji i turystyki, c. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Niemcewicza przedstawiciela - Ewelina Duda- nie posiada
d. aktywizacja sportowa dorosłych i dzieci, e. integracja rodzin i środowisk lokalnych, f.
26, 71-520
Religa
organu
inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, g. upowszechnianie kultury
Szczecin
kontroli
fizycznej i sportu, h. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, i.
wewnętrznej
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, j. ochrona i promocja zdrowia poprzez
sport.
2. Cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta
Szczecin i województwa zachodniopomorskiego
3. a. inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia
niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży,
b. realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze
państwowe i samorządowe różnego szczebla, c. współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i
organizacjami w zakresie promocji sportu, d. propagowanie i organizowanie imprez sportowych,
szczególnie biegowych, e. współorganizowanie masowych imprez sportowych, f. promocja
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową, g. promowanie regionu
(miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
h. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

1. a. integracja członków.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. a. organizacja zjazdu absolwentów WCh PS z roku 1977.

1. a. przyłączenie działek należących do członków Stowarzyszenia, leżących przy ulicy
Storczykowej do wodociągów miejskich, b. uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych
na potrzeby celu nr 1.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. zlecenie projektu i budowy wodociągu, b. złożenie odpowiedniego wniosku i wymaganych
dokumentów.

uchwała z dnia
15.09.2017r.,
zm. uchwała z
dnia
26.09.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5857
5/BO
P/I/17

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
Storczykowa
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
11, 70-887 przedstawiciela, którym jest Alicja nie posiada
Szczecin
Ancuta-Śmiałowska
organu
kontroli
wewnętrznej

uchwała z dnia
22.06.2017r.

NIE

brak

Jacek
Paszkows
ki

brak

uchwała z dnia
07.10.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6329
5/BO
P/XXIII/
17
UNP:
6571
5/BO
P/I/17

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Ewelina DudaReliga

uchwała z dnia
15.09.2017r.,
zm. uchwała z
dnia
26.09.2017r.

NIE

brak

brak

brak

ul. kardynała
Wyszyńskieg
o 22/7, 70201
Szczecin

ul. gen.
1. a. popularyzacja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, b. rozwój i popularyzacja
sportu, rekreacji i turystyki, c. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Sowińskiego
74A/11,
d. aktywizacja sportowa dorosłych i dzieci, e. integracja rodzin i środowisk lokalnych, f.
70-236
inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, g. upowszechnianie kultury
Szczecin
fizycznej i sportu, h. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, i.
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, j. ochrona i promocja zdrowia poprzez
sport.
2. Cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta
Szczecin i województwa zachodniopomorskiego
3. a. inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia
niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży,
b. realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze
państwowe i samorządowe różnego szczebla, c. współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i
organizacjami w zakresie promocji sportu, d. propagowanie i organizowanie imprez sportowych,
szczególnie biegowych, e. współorganizowanie masowych imprez sportowych, f. promocja
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową, g. promowanie regionu
(miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
h. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Danuta
Hormańska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

UNP:
5667
40/B
OP/XXXV
III/17
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STOWARZYSZENIE
WOKALNO MUZYCZNE
"MAGNOLIA"

17.07.2017,
zm.
27.10.2017

53

STOWARZYSZENIE
O CHARAKTERZE
STRZELECKIM I
KOLEKCJONERSKI
M "NETOR"

07.11.2017

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania przedsięwzięć muzycznych, w szczególności na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych, a więc między innymi:
a. zapewnianie osobom starszym i niepełnosprawnym kontaktu z kultury muzycznej
b. promowanie muzyki chóralnej,
c. podtrzymywanie tradycji narodowych poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej
regionu i kraju, w tym pieśni ludowych i patriotycznych,
d. działanie na rzecz rozwoju umiejętności muzycznych członków Stowarzyszenia,
e. aktywizacja społeczna seniorów.
2. Rzeczypospolita Polska ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego
3. 1) ustawiczne rozwijanie umiejętności muzycznych, a w szczególności doskonalenie
umiejętności wokalnych członków Stowarzyszenia poprzez:
a. regularne próby,
b. pracę nad wartościowym repertuarem wokalnym i chóralnym,
2) inicjowanie i organizacja koncertów, w tym występów chóralnych,
3) współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami
zajmującymi się animacją życia kulturalnego,
4) udział w wydarzeniach artystycznych, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy oraz konkursy
wokalne i chóralne,
5) współpraca z domami opieki społecznej „ a w szczególności występy muzyczne dla
podopiecznych tych placówek.

Dom Kultury
Spółdzielni
Mieszkaniow
ej "Wspólny
Dom" ul. Św.
Marcina 2, 71544
Szczecin

ul. Krzysztofa
1. a. działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, b.
Kolumba
popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, c.
promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
2. Obszar 9/11, 70-035
Szczecin
całego kraju.
3. a. organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, b. współpraca 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, d. inne działania
realizujące cele statutowe.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Barbara
Jodłowska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.06.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

Barbara
Jodłowska

brak

UNP:
6915
9/BO
P/XXIII/
17

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Robert Janusz Makowski

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 14.10.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6516
1/BO
P/I/17
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STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
ARCHEOLOGII
WOJSKOWEJ VIS W
SZCZECINIE

08.11.2017

ul.
1. a. zdobywanie, pogłębianie i propagowanie szeroko pojętej wiedzy na temat militarnej i
Brzozowskie
wojskowej historii Pomorza Zachodniego, b. prowadzenie ewidencji obiektów militarnych i o
go 12/13, 71przeznaczeniu zbliżonym do militarnego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
przedmiotowych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich zachowania, pierwotnego 261 Szczecin
przeznaczenia i walorów poznawczo-naukowych, c. odnajdywanie i zabezpieczanie przedmiotów
zabytkowych, związanych z historycznymi działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie
działania Stowarzyszenia, d. kolekcjonowanie militariów i innych pamiątek związanych z militarną
i wojskową przeszłością regionu, e. ochrona fauny i flory występującej na terenach, na których
znajdują się zabytki archeologii militarnej, f. zrzeszanie osób o zainteresowaniach
kolekcjonerskich, w szczególności związanych z wiedzą militarną i wojskową historii Pomorza
Zachodniego, g. działanie na rzecz kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z militariami i
historią Pomorza Zachodniego, h. propagowanie kolekcjonerstwa przedmiotów materialnychbędących odbiciem zainteresowań członków, i. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na
temat kolekcjonerstwa militariów, historii Pomorza Zachodniego oraz działalności kolekcjonerskiej,
j. kształtowanie u członków Stowarzyzenia i w społeczeństwie patriotyzmu i wysokich walorów
moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
2.
Obszar województwa zachodniopomorskiego.
3. a. organizowanie zajęć popularyzujących historię militarną Pomorza Zachodniego, b. udział w
konferencjach, sympozjach i zebraniach poświęconych historii i archeologii wojskowej, c.
prowadzenie prac badawczych w terenie, e. wydawanie publikacji poświęconych archeologii
wojskowej oraz popularyzujących działalność statutową Stowarzyzenia, f. wymiana doświadczeń
pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się zbieraniem i kolekcjonowaniem
przedmiotów związanych z historią Pomorza Zachodniego, g. udzielanie porad i pomocy w
kolekcjonerstwie, h. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami
oświatowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyzenie, i.
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jacek Wilczko

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 27.10.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7080
1/BO
P/I/17
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41

EKSPEDYCJA
NORDIC TEAM
SZCZECIN

09.11.2017

STOWARZYSZENIE 17.07.2017,
zm.
WOKALNO 27.10.2017r.,
MUZYCZNE
zm.
"MAGNOLIA"
15.11.2017r.

1. a. prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej a w szczególności popularyzacja Nordic Pl. Lotników
Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej, b. promocja stowarzyszenia, miasta i gminy 6/1, 70-414
Szczecin
Szczecin oraz regionu, c. doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie sprawności fizycznej, d.
kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyludzkich, e. propagowanie zdrowego stylu życia,
f. integracja środowiska lokalnego, g. dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, h.
organizowanie prelekcji i instruktażu proponującego aktywne formy wypoczynku poprzez
uprawianie Nordic Walking, i. poszerzanie bazy sportowej klubu, j. profilaktyka rozwiązywania
problemów alkoholowych, k. przeciwdziałanie patologiom społecznym, l. kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Stowarzyszenia, ł. walka z otyłością i profilaktyka, m. udział w obozach sportowych, n. promocja i
rozwijanie aktywności fizycznej niepełnosprawnych, o. poprawa sprawności fizycznej, kondycji i
zdrowia seniorów, p. przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością, r.
organizacja czasu wolnego seniorów, s. organizowanie imprez, eventów o charakterze sportowo –
rekreacyjnym, t. udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Polski i zagranicą, u.
działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Cała Polska.
3. a. rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b. organizowanie cyklicznych
wspólnych spotkań Nordic Walking, c. organizowanie imprez biegowych i Nordic walking na
terenie Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i całego kraju, d. działania marketingowe
i promocyjne, e. współpraca z mieszkańcami, organami władzy rządowej i samorządowej oraz
władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia, f. promowanie miasta Szczecina i
regionu poprzez uczestnictwo w licznych imprezach NW na terenie kraju oraz poza jego
granicami, g. organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy Nordic Walking, h. współpraca z
krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i związkami sportowymi o podobnym charakterze, i.
prowadzenie sekcji sportowych, j. organizowanie szkolenia sportowego, k. zapewnienie kadry
trenersko – instruktorskiej, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego, l. organizowanie szkoleń i
kursów, ł. interakcje członków stowarzyszenia, m. organizowanie wycieczek krajoznawczo –
turystycznych, n. utrzymanie lokali użytkowanych przez klub, o. udzielanie pomocy finansowej i
rzeczowej wyróżniającym się zawodnikom, p. współpraca ze szkołami i instytucjami oświatowymi.

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania przedsięwzięć muzycznych, w szczególności na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych, a więc między innymi:
a. zapewnianie osobom starszym i niepełnosprawnym kontaktu z kultury muzycznej
b. promowanie muzyki chóralnej,
c. podtrzymywanie tradycji narodowych poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej
regionu i kraju, w tym pieśni ludowych i patriotycznych,
d. działanie na rzecz rozwoju umiejętności muzycznych członków Stowarzyszenia,
e. aktywizacja społeczna seniorów.
2. Rzeczypospolita Polska ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego
3. 1) ustawiczne rozwijanie umiejętności muzycznych, a w szczególności doskonalenie
umiejętności wokalnych członków Stowarzyszenia poprzez:
a. regularne próby,
b. pracę nad wartościowym repertuarem wokalnym i chóralnym,
2) inicjowanie i organizacja koncertów, w tym występów chóralnych,
3) współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami
zajmującymi się animacją życia kulturalnego,
4) udział w wydarzeniach artystycznych, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy oraz konkursy
wokalne i chóralne,
5) współpraca z domami opieki społecznej „ a w szczególności występy muzyczne dla
podopiecznych tych placówek.

Dom Kultury
Spółdzielni
Mieszkaniow
ej "Wspólny
Dom" ul. Św.
Marcina 2, 71544
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grzegorz Nakonieczny

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 27.10.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Barbara
Jodłowska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 26.06.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

Uchwał Barbara
a Nr Jodłowska
5/2017
z dnia
10.10.2
017r.,
wykreśl
enie z
ewidenc
ji
stowarz
yszeń
zwykłyc
h dn.
14.11.2
017r.

brak

UNP:
7090
4/BO
P/I/17

brak

UNP:
6915
9/BO
P/XXIII/
17

ul.
Przyszłości
43/5, 70-893
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Natalia Derendarz

09.11.2017
zm.
17.11.2017

1. a. prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej a w szczególności popularyzacja Nordic ul. Klonowica
Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej, b. promocja stowarzyszenia, miasta i gminy 16C/15, 71244 Szczecin
Szczecin oraz regionu, c. doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie sprawności fizycznej, d.
kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyludzkich, e. propagowanie zdrowego stylu życia,
f. integracja środowiska lokalnego, g. dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, h.
organizowanie prelekcji i instruktażu proponującego aktywne formy wypoczynku poprzez
uprawianie Nordic Walking, i. poszerzanie bazy sportowej klubu, j. profilaktyka rozwiązywania
problemów alkoholowych, k. przeciwdziałanie patologiom społecznym, l. kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Stowarzyszenia, ł. walka z otyłością i profilaktyka, m. udział w obozach sportowych, n. promocja i
rozwijanie aktywności fizycznej niepełnosprawnych, o. poprawa sprawności fizycznej, kondycji i
zdrowia seniorów, p. przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością, r.
organizacja czasu wolnego seniorów, s. organizowanie imprez, eventów o charakterze sportowo –
rekreacyjnym, t. udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Polski i zagranicą, u.
działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Cała Polska.
3. a. rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b. organizowanie cyklicznych
wspólnych spotkań Nordic Walking, c. organizowanie imprez biegowych i Nordic walking na
terenie Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i całego kraju, d. działania marketingowe
i promocyjne, e. współpraca z mieszkańcami, organami władzy rządowej i samorządowej oraz
władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia, f. promowanie miasta Szczecina i
regionu poprzez uczestnictwo w licznych imprezach NW na terenie kraju oraz poza jego
granicami, g. organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy Nordic Walking, h. współpraca z
krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i związkami sportowymi o podobnym charakterze, i.
prowadzenie sekcji sportowych, j. organizowanie szkolenia sportowego, k. zapewnienie kadry
trenersko – instruktorskiej, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego, l. organizowanie szkoleń i
kursów, ł. interakcje członków stowarzyszenia, m. organizowanie wycieczek krajoznawczo –
turystycznych, n. utrzymanie lokali użytkowanych przez klub, o. udzielanie pomocy finansowej i
rzeczowej wyróżniającym się zawodnikom, p. współpraca ze szkołami i instytucjami oświatowymi.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grzegorz Nakonieczny

STOWARZYSZENIE
XD

27.12.2017

ul. Ojca
1. a. wspieranie realizacji projektów społecznych, kulturowych i biznesowych, b. podnoszenie
Beyzyma
świadomości społecznej wśród młodych ludzi, c. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym
9/11, 70-391
rozwoju przedsiębiorczości, d. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, e.
Szczecin
działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, f.
promowanie lokalnej kultury i inicjatyw społecznych.
2. Cała Polska.
3. a. prowadzenie otwartego forum wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia, b. organizacja
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, c. organizacja oraz udzielanie wsparcia w organizacji
wydarzeń kulturowych, spotkań itp., d. prowadzenie akcji marketingowych.

SZCZECIŃSCY
MŁODZI DLA
WOLNOŚCI

27.12.2017

ul. gen.
1. a. aktywizacja polityczna młodzieży, b. krzewienie wiedzy w zakresie ekonomii, historii,
Stanisława
politologii i pozostałych nauk humanistyczno-społecznych, a także kształtowanie kompetencji
Maczka
miękkich, c. promocja poszanowania wartości moralnych i etycznych w państwie oraz
34/12, 71społeczeństwie.
2. Obszar
050 Szczecin
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. zajmowanie stanowiska w istotnych kwestiach politycznych i społecznych, b.
przeprowadzanie debat i referatów, c. współpraca z innymi organizacjami, d. wzmacnianie
braterstwa i koleżeńskich relacji działaczy, e. inne działania zgodne z celami stowarzyszenia.

56

DĘBOWA

15.11.2017

55

EKSPEDYCJA
NORDIC TEAM
SZCZECIN

57

58

1. a. rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej Dębowa w Szczecinie, b.
pozyskanie środków na rozbudowę w/w sieci.
2. Gmina Szczecin.
3. a. aktywna działalność mająca na celu pozyskanie środków na rozbudowę sieci.

uchwała z dnia
03.11.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7283
0/BO
P/I/17

uchwała z dnia
27.10.2017r.,
zm. Uchwałą
Nr 5/2017
Zebrania
Członków z
dnia
16.11.2017r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7333
5/BO
P/XXXV
III/17

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Dawid Jędrzejczak

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe 2/2017 z dnia
nie posiada 07.12.2017r.
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8136
9/BO
P/I/17

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Marcel Duda

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe 2/2017 z dnia
nie posiada 05.12.2017r.
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8130
9/BO
P/I/17

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

38

STOWARZYSZENIE
CHEMICY 77

27.06.2017,
zm.
29.09.2017,
zm.
11.01.2018

25

STOWARZYSZENIE
POLSKONIEMIECKIE NA
RZECZ
HARMONIJNEGO
ROZWOJU I
BEZPIECZNEJ
REKREACJI DZIECI
ORAZ REKREACJI I
TERAPII
RUCHOWEJ OSÓB
W KAŻDYM WIEKU.
STOWARZYSZENIE
PROPAGUJĄCE
IDEE DR. HENRYKA
JORDANA

27.02.2017,
zm.
23.01.2018

ul. kardynała
Wyszyńskieg
o 22/7, 70201
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Danuta
Hormańska

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 22.06.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

ul. Bema 9/3,
1. a. propagowanie idei i założeń dr. Henryka Jordana w zakresie rekreacji i sportu,
70-312
b. współpraca z regionem Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Niemczech w zakresie wymiany
Szczecin
doświadczeń, wspólnych działań na rzecz aktywnej rekreacji i terapii ruchowej, bezpiecznej
rekreacji i harmonijnego rozwoju dzieci oraz rekreacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku, c.
działalność w zakresie kultury i edukacji kulturalnej.
2. Rzeczpospolita
Polska
3. a. aktywne propagowanie rekreacji, b. organizowanie imprez i spotkań, c. wymiana
doświadczeń z sąsiadem niemieckim, d. podejmowanie inicjatyw wzajemnego poznawania się
mieszkańców Euroregionu, e. odkrywanie i upowszechnianie walorów krajoznawczych gmin
Euroregionu, f. wspomaganie i popieranie innych osób fizycznych i prawnych, których działalność
pokrywa się z celami Stowarzyszenia i których celem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i
rekreacyjnych, g. prowadzenie poradnictwa i szkoleń w zakresie bezpiecznej rekreacji dzieci,
harmonijnego rozwoju i kultury zdrowotnej, h. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, i. prowadzenie działalności wydawniczej i
innych służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych, j. działania w sferze kultury.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Jarosław
Kwiatkowski

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

uchwała z dnia
19.12.2016r.,
zmiana
uchwałą z dnia
16.02.2017r.,
zm. uchwałą z
dnia
12.01.2018r.

NIE

1. a. integracja członków.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. a. organizacja zjazdu absolwentów WCh PS z roku 1977.

uchwała
Jacek
z dnia Paszkows
21.09.2
ki
017r. o
rozwiąz
aniu
stowarz
yszenia
zwykłeg
o, w
dniu
28.12.2
017r.
zakończ
ono
likwidacj
ę

brak

brak

brak

UNP:
6329
5/BO
P/XXIII/
17

brak

BOPS.512
.2.1.2
018.A
S
UNP:
4103/
BOP/XXXV
III/17
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IGA'CKI BAND
CZYLI
SZCZECIŃSKA
AKADEMIA
SZANTOWA

26.01.2018

ul.
1. a. wzmacnianie oraz rozwój świadomości i tożsamości kulturowej jak i narodowej, b.
Jarogniewa
popularyzacja i promocja Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Polski, c. rozwój i
10/2, 71-664
popularyzacja muzyki żeglarskiej i szantowej, kultury marynistycznej oraz tradycji żeglarskich
Szczecin
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu na międzypokoleniową integrację
społeczeństwa, d. edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętej kultury
marynistycznej, w tym muzyki żeglarskiej i szantowej, e. zaangażowanie społeczeństwa,
zwłaszcza dzieci i młodzieży, w uprawianie różnego rodzaju muzyki, zwłaszcza żeglarskiej i
szantowej jako formy spędzania wolnego czasu, f. inspirowanie społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i
młodzieży, do podejmowania szeroko rozumianych działań artystycznych, związanych zwłaszcza
z muzyką żeglarską i szantową.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i
województwa zachodniopomorskiego.
3. a. organizowanie i współorganizowanie warsztatów, obozów, szkoleń, spotkań, projektów oraz
nauki muzyki żeglarskiej i szantowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia te mogą mieć
charakter cykliczny jak i okolicznościowy, b. organizowanie i współorganizowanie wydarzeń
artystycznych, jak m.in. przeglądy, konkursy, festiwale, koncerty, spotkania autorskie, spotkania
promocyjne, sesje nagraniowe, akcje wydawnicze i inne, dotyczące szeroko pojętej kultury
marynistycznej, w tym muzyki żeglarskiej i szantowej, w Szczecinie, w województwie
zachodniopomorskim, w Polsce, jak i za granicą. Wydarzenia te mogą mieć charakter cykliczny
jak i okolicznościowy, c. organizowanie i współorganizowanie spotkań z innymi artystami
muzycznymi zajmującymi się różnymi gatunkami muzycznymi, w tym muzyką żeglarską i
szantową, d. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji
rządowej, instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi,
przedsiębiorcami, placówkami oświatowymi wszystkich szczebli w zakresie realizacji zadań z
obszarów kultury i oświaty na rzecz lokalnych społeczności, e. współpraca z podmiotami
zagranicznymi, zwłaszcza z instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i
fizycznymi, ale również z jednostkami i związkami rządowymi i samorządowymi, przedsiębiorcami,
placówkami oświatowymi i instytucjami kultury w realizacji zadań z zakresu kultury i oświaty
poprzez wspólne występowanie o środki zewnętrzne na realizację celów regulaminowych, f.
wspieranie zespołu IGA’cki Band poprzez pozyskiwanie środków, z których finansowana będzie
realizacja projektów artystycznych zespołu, w szczególności kosztów przejazdu, noclegów,
wyżywienia i udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach, koncertach, występach,
spotkaniach, recitalach w Polsce i za granicą w zamian za świadczenie usług reklamujących i
promujących. Stowarzyszenie zwykłe IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa
podczas udziału zespołu IGA’cki Band w ww. projektach artystycznych, g. wspieranie projektów
artystycznych, związanych ze Szczecinem, województwem zachodniopomorskim i Polską, h.
wspieranie zespołu IGA’cki Band w realizacji jego projektów artystycznych, w tym udziału w
konkursach, przeglądach, festiwalach, koncertach, występach, spotkaniach, recitalach, i.
współpraca z instytucjami kultury w celu popularyzacji różnego rodzaju muzyki, zwłaszcza
żeglarskiej i szantowej oraz projektów artystycznych, j. współpraca ze środowiskiem żeglarskim i
muzycznym w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z ww. środowiskami
w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim, k. współpraca międzynarodowa w zakresie
realizacji szeroko pojętych projektów artystycznych i kulturalnych, w tym w zakresie ustanawiania
partnerstwa i konsorcjum w celu aplikowania po środki unijne na realizację zadań z szeroko
rozumianego obszaru kultury i edukacji związanymi nie tylko z muzyką żeglarską i szantową.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jacek Wójcikiewicz

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe 2/2018 z dnia
nie posiada 20.01.2018r.
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4734/
BOP/I/18
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KLUB MIŁOŚNIKÓW
MIKROFAL
"SP0KKM"

15.02.2018

61

SPOŁECZNY
KOMITET BUDOWY
UZBROJENIA
DZIAŁEK PRZY UL.
MIODOWEJ

19.02.2018

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. popularyzacja i popieranie łączności na pasmach fal ultrakrótkich i mikrofalowych. b. rozwój, ul. Fioletowa
reprezentowane jest przez
popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. c. podejmowanie działań mających 73/4, 70-781
Szczecin
przedstawiciela, którym jest Jerzy
na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych
Najda
zakresów częstotliwości. d. obrona praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w
budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w
zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji. e. utrzymywanie kontaktów i współpracy z
organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami
organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele
zbliżone do celów określonych w regulaminie.
2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. w ramach działalności nieodpłatnej, w następujących dziedzinach: działalności pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 94.99.Z, działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z, wydawanie książek PKD
58.11.Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z, pozostała działalność
wydawnicza PKD 58.19.Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD
58.29.Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, działalność portali
internetowych PKD 63.12.Z, pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B, pozostała
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z, działalność
archiwów PKD 91.01.B, b. skupianie w szeregach Stowarzyszenia SP0KKM osób fizycznych
interesujących się różnymi aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej łączności w
zakresach fal ultrakrótkich i mikrofalowych, c. szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i
solidarności bez względu na ich narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy
religijne, d. organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, mającego
na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej, e. prowadzenie współpracy i
współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu
terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi działalności stowarzyszenia w
Polsce, a w szczególności zwalczania zakłóceń jako zagrożeń dla radiokomunikacji, f.
reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych organów administracji
państwowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych i zagranicznych, g. popieranie i
popularyzowanie działań członków Stowarzyszenia SP0KKM zajmujących się eksperymentami i
pracą nad nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji, h. działalność wydawniczą
dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej łączności radiowej, i. podejmowanie innych
przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów lub wystaw mających na celu
popularyzowanie radioamatorstwa w społeczeństwie.

1. a. budowa kanalizacji, b. budowa drogi dojazdowej do posesji, c. budowa oświetlenia.
2. Gmina Szczecin.
3. a. złożenie odpowiednich wniosków i wymaganych dokumentów, b. zlecenie projektu budowy
kanalizacji i drogi i współdziałanie w tym zakresie realizacji celów.

ul. Miodowa
128, 71-479
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Marian Jania

Stowarzysz uchwała nr 3 z
enie zwykłe
dnia
nie posiada 28.01.2018r.
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
9864/
BDO/I/18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
02.02.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1028
5/BD
O/I/18
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FANKLUB
DEPECHE MODE
"PIMPF"

22.02.2018

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. kultywowanie i upamiętnianie dorobku zespołu muzycznego Depeche Mode, w tym dorobku
reprezentowane jest przez
szczecińskiego środowiska fanów zespołu, b. umacnianie więzi koleżeńskich pomiędzy członkami Włościańska
31/9, 70-021
Zarząd: Maciej Kurp - Prezes,
Fanklubu i fanami zespołu muzycznego Depeche Mode, c. upowszechnianie i umacnianie w
Szczecin
Rafał Raniowski - Wiceprezes,
społeczeństwie wiedzy o zespole muzycznym Depeche Mode, d. współpraca z innymi
Adam Myłka - Wiceprezes.
organizacjami i fanklubami kultywującymi historię i dorobek zespołu muzycznego Depeche Mode.
Zarząd jest powołany do
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i
kierowania bieżącą działalnością
województwa zachodniopomorskiego.
Fanklubu. Do reprezentowania
3. a. utrzymywanie kontaktów z fanami zespołu muzycznego Depeche Mode, b. prowadzenie
Fanklubu oraz do zaciągania
działalności badawczej oraz edukacyjnej i kulturalnej o historii, twórczości i dokonaniach zespołu
zobowiązań majątkowych
muzycznego Depeche Mode, c. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z
wymagane są podpisy dwóch
rozwojem zainteresowań o zespole muzycznym Depeche Mode, d. stwarzanie warunków do
członków Zarządu działających
nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi,
łącznie, w tym Prezesa.
narodowościowymi i wyznaniowymi, e. prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej,
wydawniczej i informacyjnej.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
3/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 13.02.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1117
4/BD
O/I/18

62

"STOWARZYSZENIE
TEORII I POLITYKI
PRAWA"

27.02.2018

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
1. a. promowanie i wspomaganie rozwoju teorii prawa, polityki prawa oraz teorii dogmatyk
Sowińskiego
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
zebrania
(szczegółowych nauk o prawie) w Europie i poza jej granicami, w duchu idei naukowych Leona
72g/11, 70Zarząd: Michał Peno - Prezes, nie posiada założycielskie
Petrażyckiego, b. promowanie idei petrażycjańskich, idei otwartej nauki i otwartego dostępu do
organu
go z dnia
wiedzy, c. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie teorii prawa, polityki prawa oraz 236 Szczecin Jacek Jaśkiewicz - Wiceprezes,
Olgierd Bogucki - Członek
kontroli
20.02.2018r.
teorii dogmatyk prawniczych, d. budowa sieci powiązań pomiedzy naukowcami, w tym
Zarządu (Sekretarz). Zarząd jest wewnętrznej
nieposiadającymi afiliacji (formalnego powiązania z uczelniami) oraz wspieranie niezależnych
powołany do kierowania bieżącą
badań naukowych w zakresie teorii prawa, polityki prawa lub teorii dogmatyk prawniczych, e.
działalnością Stowarzyszenia.
prowadzenie analiz, badań, projektów lub teorii dogmatyk prawniczych, e. prowadzenie analiz,
Stowarzyszenie na zewnątrz
badań, projektów lub studiów z zakresu teorii prawa, polityki prawa lub teorii dogmatyk
reprezentuje Prezes lub
prawniczych, f. integrowanie i współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami lub
Wiceprezes. Oświadczenia woli
środowiskami naukowymi, prowadzącymi studia z zakresu teorii prawa, polityki prawa lub teorii
w zakresie rozporządzania
dogmatyk prawniczych.
majątkiem lub zaciągania
2. Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
zobowiązań o wartości
3. realizacja celów następuje przez wszystkie prawnie dozwolone metody prowadzenia,
przewyższającej kwotę 2.000zł
upowszechniania i popularyzacji wiedzy naukowej, w szczególności przez: a. współdziałanie z
składają Prezes i Wiceprezes
innymi krajowymi lub zagranicznymi jednostkami badawczymi i dydaktycznymi, stowarzyszeniami,
działający łącznie.
organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się lub zainteresowanymi problemami teorii
prawa, polityki prawa i teorii dogmatyk prawniczych, b. organizowanie konferencji, sympozjów,
seminariów, odczytów, wykładów, konkursów, c. udział w krajowych i zagranicznych kongresach i
konferencjach dotyczących zagadnień wchodzących w zakres celów Stowarzyszenia, d.
działalność naukowa przez badania i publikacje naukowe, udział w projektach, grantach lub
innych tego typu przedsięwzięciach, e. działalność popularyzacyjna i wydawnicza przez
publikacje, platformy internetowe oraz inne środki komunikacji, w tym środki komunikacji
elektronicznej, f. wydawanie i redagowanie czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom
teorii prawa, polityki prawa oraz teorii dogmatyk prawniczych.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1224
9/BD
O/I/18

63

ZACHODNIOPOMOR
SKIE
STOWARZYSZENIE
HODOWCÓW I
MIŁOŚNIKÓW
GOŁĘBI
SPORTOWYCH

08.03.2018

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1445
0/BD
O/I/18

1. a. podnoszenie wyników sportowych gołębi, b. zrzeszanie osób interesujących się gołębiami
sportowymi, c. współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym działaniu.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. organizowanie wspólnych lotów treningowych i konkursowych, b. organizowanie szkoleń,
wystaw i odczytów, c. propagowanie szczepień ochronnych i profilaktyki zdrowotnej.

ul. Focza 7/9,
70-797
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grzegorz Machaj

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
25.02.2018r.
wewnętrznej

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
28.02.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1547
2/BD
O/I/18

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, b. promocja wśród młodzieży
Malczewskie
reprezentowane jest przez
postaw prospołecznych i proobywatelskich, c. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
Zarząd: Tomasz Kuliszenko społeczności lokalnych, d. działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela, e. go 17/11, 71612 Szczecin
Prezes, Przemysław Słowik upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn, f. działalność na rzecz osób
Członek Zarządu, Renata
niepełnosprawnych oraz osób starszych, g. działalność na rzecz mniejszości narodowych, h.
Paterka - Członek Zarządu.
promocja i organizacji wolontariatu, i. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz
Zarząd jest powołany do
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j. przeciwdziałanie patologiom
kierowania bieżącą działalnością
społecznym, k. przeciwdziałanie przemocy domowej i wspierania idei korekcji zachowań osób
Stowarzyszenia. Do
stosujących przemoc z zastosowaniem filozofii TSR, I. pomoc osobom (i ich rodzinom) ze
reprezentowania Stowarzyszenia
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, alkoholizmem, narkomanią i innymi
oraz do zaciągania zobowiązań
zachowaniami patologicznymi, ł. reintegracja i reaktywizacja zawodowa osób wykluczonych
majątkowych do 1000zł
społecznie, m. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji
wymagany jest podpis
zdrowia, n. działania na rzecz integracji mieszkańców śródmieścia Szczecin, o. propagowanie
jednoosobowo Prezesa.
postaw prospołecznych wśród mieszkańców śródmieścia, p. inicjowanie i realizowanie programów
Podejmowanie przez Prezesa
związanych z rewitalizacją dzielnicy śródmieście.
Stowarzyszenia czynności
2. Miasto Szczecin.
przekraczających zakres
3. a. konsultacje, szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty, prelekcje i seminaria służące realizacji
jednoosobowej reprezentacji
celów statutowych, b. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, c. organizowanie imprez
wymaga uprzedniej zgody
kulturalnych, festiwali, wystaw, d. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych
wszystkich członków Zarządu.
projektach służących realizacji celów statutowych, e. wspieranie działań społeczności lokalnych
służących aktywności obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego, f. budowanie porozumień,
zespołów konsultacyjnych, g. opracowywanie i konsultacje dokumentów programowych i
strategicznych w obszarach dotyczących działalności statutowej stowarzyszenia, h. poradnictwo
psychologiczne, prawne i psychoterapeutyczne, i. prowadzenie alternatywnych form terapii, j.
prowadzenie grup wsparcia i warsztatów, k. organizowanie różnych form pomocy zmierzających
do poprawy warunków życiowych osób w kryzysie, l. prowadzenie warsztatów edukacyjnych, grup
wsparcia, pomocy psychologicznej dla osób potrzebujących, ł. realizacja otwartych: spotkań,
debat, festynów, warsztatów.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2016
nie posiada
Zebrania
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 10.02.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1557
8/BD
O/I/18

ul. Monte
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. promowanie miasta Szczecin na modelarskiej mapie Polski i nie tylko, b. rozwój, promocja i
Cassino 2/1,
reprezentowane jest przez
popularyzacja sportów modelarskich w społeczeństwie, c. współudział w inicjowaniu i
70-464
Zarząd: Jan Milewski - Prezes,
koordynowaniu wszelkich przedsięwzięć mających podobne cele, d. uczestniczenie w imprezach
Szczecin
Maciej Sałamaj - Wiceprezes,
sportowych organizowanych na terenie miasta Szczecin i poza nim, e. organizowanie
Włodzimierz Pelczarski różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, f. prowadzenie dzialalności popularyzatorskiej
Skarbnik, Cezary Sałamaj i instruktażowej w zakresie modelarstwa.
Członek Zarządu. Do
2. Szczecin, cała Polska i świat.
działalnością Stowarzyszenia. Do
3. a. prowadzenie własnej strony internetowej, b. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami
zaciągania zobowiązań
krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością
majątkowych i reprezentowania
Stowarzyszenia, c. organizacja i współuczestniczenie w zawodach, wystawach i imprezach
Stowarzyszenia wymagany
modelarskich, d. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów
będzie jeden podpis członka
Stowarzyszenia.
Zarządu.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
08.03.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1969
4/BD
O/I/18
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JEŻARNIA

12.03.2018

ul. Reduty
1. a. czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków, b. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
Ordona
o potrzebie i zasadach ochrony jeży, c. ratowanie osobników młodych, osieroconych, słabych i
chorych, d. przywracanie jeży do naturalnego środowiska w myśl zasady: „ratować, rehabilitować, 75A/1, 71180 Szczecin
wypuszczać”.
2. Teren województwa zachodniopomorskiego.
3. a. a. opieka i rehabilitacja jeży wymagających czasowej pomocy człowieka, b. przywracanie
jeży do życia w naturze w bezpiecznych miejscach bytowania, c. edukacja społeczna dotycząca
życia jeży, d. organizacja spotkań i prelekcji, e. drukowanie i rozpowszechnianie folderów i ulotek
popularyzujących jeże.

65

NASZE
ŚRÓDMIEŚCIE

12.03.2018

67

RADIOJACHTING
SZCZECIN

27.03.2018

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Renata Pihan

68

STOWARZYSZENIE
MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA
ŻELECHOWA

30.03.2018

1. a. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, b. promocja wśród młodzieży
postaw prospołecznych i proobywatelskich, c. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, d. działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela, e.
upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn, f. działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych, g. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich, h. prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, i. integrowanie
społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania
narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, j. inicjowanie i
promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, k. stymulowanie i wspomaganie
samoorganizacji ruchu kulturalnego, l. promocja i organizacji wolontariatu, ł. podejmowanie
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, m. przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy domowej, n. pomoc
osobom (i ich rodzinom) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; alkoholizmem,
narkomanią i innymi zachowaniami patologicznymi, o. reintegracja i reaktywizacja zawodowa osób
wykluczonych społecznie, p. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i
promocji zdrowia, q. propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz
ochrony praw zwierząt, r. rozwijanie różnych form kultury fizycznej, s. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży I dorosłych, jak również tworzenie
dogodnych warunków w tym zakresie, t. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego działania, u. prowadzenie działalności w sferze kultury
fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej, v. uczestnictwo oraz organizowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych, w. organizowanie różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego, x. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, y.
organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i turystycznym,
z. organizacja i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych, aa. wspieranie ruchów i inicjatyw
społecznych mających na celu w swojej działalności działalność zbliżoną do tej, którą wykonuje
Stowarzyszenie, bb. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
2. Miasto Szczecin.
3. a. prowadzenie spotkań, poradnictwa, konsultacji, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów;
prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych; b. organizowanie kampanii i akcji
informacyjnych; c. organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, targów, wystaw; d. organizowanie
i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych; e.
wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej i społeczeństwa
obywatelskiego; f. budowanie porozumień, zespołów konsultacyjnych; g. opracowywanie i
konsultacje dokumentów programowych i strategicznych w obszarach dotyczących działalności
statutowej Stowarzyszenia; h. prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu realizacji celów
statutowych; i. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, a także
organami administracji państwowej i samorządowej.

ul. Ułańska
13, 71-750
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Wiktoria Rogaczewska

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go
wewnętrznej Stowarzyszeni
a z dnia
19.03.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2012
5/BD
O/I/18

54

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
ARCHEOLOGII
WOJSKOWEJ VIS W
SZCZECINIE

08.11.2017
zm.
06.04.2018

ul. Adama
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. zdobywanie, pogłębianie i propagowanie szeroko pojętej wiedzy na temat militarnej i
Mickiewicza
reprezentowane jest przez
wojskowej historii Pomorza Zachodniego, b. prowadzenie ewidencji obiektów militarnych i o
118/6, 71- przedstawiciela, którym jest Rafał
przeznaczeniu zbliżonym do militarnego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
Kiwak
przedmiotowych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich zachowania, pierwotnego 140 Szczecin
przeznaczenia i walorów poznawczo-naukowych, c. odnajdywanie i zabezpieczanie przedmiotów
zabytkowych, związanych z historycznymi działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie
działania Stowarzyszenia, d. kolekcjonowanie militariów i innych pamiątek związanych z militarną
i wojskową przeszłością regionu, e. ochrona fauny i flory występującej na terenach, na których
znajdują się zabytki archeologii militarnej, f. zrzeszanie osób o zainteresowaniach
kolekcjonerskich, w szczególności związanych z wiedzą militarną i wojskową historii Pomorza
Zachodniego, g. działanie na rzecz kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z militariami i
historią Pomorza Zachodniego, h. propagowanie kolekcjonerstwa przedmiotów materialnychbędących odbiciem zainteresowań członków, i. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na
temat kolekcjonerstwa militariów, historii Pomorza Zachodniego oraz działalności kolekcjonerskiej,
j. kształtowanie u członków Stowarzyzenia i w społeczeństwie patriotyzmu i wysokich walorów
moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
2.
Obszar województwa zachodniopomorskiego.
3. a. organizowanie zajęć popularyzujących historię militarną Pomorza Zachodniego, b. udział w
konferencjach, sympozjach i zebraniach poświęconych historii i archeologii wojskowej, c.
prowadzenie prac badawczych w terenie, e. wydawanie publikacji poświęconych archeologii
wojskowej oraz popularyzujących działalność statutową Stowarzyzenia, f. wymiana doświadczeń
pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się zbieraniem i kolekcjonowaniem
przedmiotów związanych z historią Pomorza Zachodniego, g. udzielanie porad i pomocy w
kolekcjonerstwie, h. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami
oświatowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyzenie, i.
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 27.10.2017r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2187
3/BD
O/XXXV
III/18
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JADŁODZIELNIA
SZCZECIN

12.04.2018

1. a. ratowanie żywności przed zmarnowaniem, b. udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej i al. Piastów
socjalnej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, c. budowanie społecznego poparcia dla 40/2, 71-065
Szczecin
idei niemarnowania żywności, d. edukacja na rzecz i promocja koncepcji dzielenia się żywnością i
niemarnowania wszelkich wytworzonych dóbr.
2. Unia Europejska.
3. a. udostępnianie przestrzeni do dzielenia się żywnością i przedmiotami wchodzącymi w zakres
pomocy socjalnej, b. organizacjea i uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu promocję idei
niemarnowania zasobów, c. współpraca z różnorodnymi podmiotami celem przekazywania
nadwyżek żywności zdatnej do spożycia oraz przedmiotów wchodzących w zakres pomocy
socjalnej.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
posiada
Założycielskie
organ
go
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrzneja z dnia
Komisję
05.04.2018r.
Rewizyjną:
Beata
JezierskaPrzewodnic
ząca, Iwona
Ligocka,
Krzysztof
Wolski-

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2284
2/BD
O/I/18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Weronika BałszanPrezes, Dorota DemskaWiceprezes, Przemysław
Dubiniecki, Elżbieta Abramowicz,
Małgorzata Zajączkowska-NoceńCzłonkowie Zarządu. Do
reprezentowania Stowarzyszenia,
w tym do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie
oraz podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Katarzyna
Koziorowicz

3

MALI WIELCY

05.09.2016,
zm.
17.04.2018

ul. Jana
1. a. aktywizacja społeczna oraz organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i
Kazimierza
seniorów,
18c/3, 71b. inicjowanie i prowadzenie działalności działalnosci wymagającej rozwój intelektualny,
emocjonalny, społeczny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, młodzieży i seniorów, 620 Szczecin
c. organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży, d.
organizowanie imprez okolicznościowych oraz różnorodnych form zajęć dla dzieci, młodzieży i
seniorów, e. inicjowanie i organizowanie działań na rzecz ekologii, f. organizowanie i promowanie
form wolontariatu.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie wykładów, warsztatów, konferencji, gal, konkursów i zajęć o charakterze
edukacyjnym, rekreacyjnym, profilaktycznym, kulturalnym, sportowym i innych dla dzieci,
młodzieży i seniorów, b. opracowanie i realizacja projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i
seniorów, c. działalność szkoleniowa mająca na celu wdrożenie do projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie, d. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z dziećmi, młodzieżą i seniorami objętymi
projektami Stowarzyszenia, e. propagowanie wolontariatu, jako formy rozwoju osobistego, f.
współpraca z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz Rodzinnymi Domami Dziecka i
placówkami wspierania Seniorów.
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OSIEDLE WRONIA
PODKOWA

17.04.2018

ul. Parkowa
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. ochrona praw i interesów mieszkańców Osiedla Wronia Podkowa w Szczecinie oraz
1/11, 71-600
reprezentowane jest przez
właścicieli nieruchomości gruntowych na terenie osiedla i w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
Szczecin
przedstawiciela, którym jest Anna
integracja tworzącej się wspólnoty lokalnej mieszkańców osiedla, reprezentowanie jej interesów,
Falkiewicz
oraz organizowanie pomocy wzajemnej przy budowaniu, zasiedlaniu i zamieszkiwaniu na osiedlu,
b. reprezentowanie mieszkańców i właścicieli nieruchomości ww. obszaru wobec organów władzy
i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, c.
informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, d. działania na
rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa osiedla i jego mieszkańców, e. działania bądź
współdziałanie z innymi podmiotami, mające na celu zagospodarowanie Osiedla Wronia
Podkowa, w szczególności poprzez przeprowadzenie na jego terenie mediów tj. sieci
energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energii cieplnej, sieci gazowej i innych sieci oraz
wykonanie dróg wewnętrznych.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. a. organizowanie i wspieranie inicjatyw integrujących wspólnotę mieszkańców osiedla, b.
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
dotyczących członków Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych, c. organizowanie pomocy
prawnej dla członków Stowarzyszenia, d. współpraca z władzami, organizacjami społecznymi,
podmiotami gospodarczymi i mediami w obronie interesów członków Stowarzyszenia, e.
organizowanie i wspieranie inicjatyw ekologicznych oraz porządkujących i upiększających teren
osiedla i okolic, f. współpraca z władzami miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa osiedla i
jego mieszkańców, g. współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach
działania, h. inne działania realizujące cele statutowe.

uchwała z dnia
30.08.2016r.,
zm. uchwała
nr 2/2018 z
dnia
10.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2497
0/BD
O/XXXV
III/18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrznej
a z dnia
06.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2401
7/BD
O/I/18

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
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"OCALMY
ZABYTEK"

20.04.2018

1. a. podejmowanie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. a. organizowanie odczytów i spotkań, b. monitorowanie zdarzeń mających wpływ na
zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, c. propagowanie wśród społeczeństwa
prawidłowych zachowań w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz
przyrodniczego, d. publikowanie wyników podejmowanych działań na prowadzonej przez
Stowarzyszenie stronie internetowej, e. współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi
instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, f. występowanie z wnioskami i opiniami oraz
zgłoszeniami do właściwych organów państwowych i samorządowych, g. inicjowanie i
uczestniczenie w postępowaniach adminitracyjnych oraz w postępowaniach przed organami
ścigania i wymiarem sprawiedliwości, h. występowanie przed organami ścigania i wymiarem
sprawiedliwości w charakterze oskarżyciela lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach związanych
z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

ul. 5-go Lipca
12/2, 70-376
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Mariusz Łojko

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Członków
nie posiada Stowarzyszeni
organu
a z dnia
kontroli
12.04.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2538
2/BD
O/I/18

al.
Powstańców
Wielkopolski
ch 9/12, 70110 Szczecin
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SZCZECIŃSKI KLUB
AZJI

27.04.2018

1. a. inicjowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, w szczególności w dziedzinie kultury i oświaty na terenie miasta Szczecin i okolic w
celach promocji regionu oraz kultury azjatyckiej, b. promowanie i wzmacnianie rozwoju miasta
Szczecin poprzez organizowanie i wspieranie projektów naukowych i kulturowych, w
szczególności związanych z kulturą azjatycką, c. poszerzanie horyzontów i wiedzy członków klubu
z zakresu kultury, historii, polityki i gospodarki krajów azjatyckich i Pomorza Zachodniego, d.
promocja miasta Szczecin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. organizacja a także pomoc w organizacji festiwali, imprez kulturalnych i naukowych, spotkań
tematycznych i innych projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, b. działalność edukacyjna, c.
współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, d. publikacja
artykułów, opinii, informacji o wydarzeniach związanych z kulturą azjatycką.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Beata WalczakiewiczPrezes, Kamila Walczakiewicz,
Joanna Helena RadzikCzłonkowie Zarządu. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym
Prezesa.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrznej
a z dnia
11.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2666
5/BD
O/I/18

73

STOWARZYSZENIE
RODZIN I
SYMPATYKÓW 12
PUŁKU UŁANOW
PODOLSKICH
"RODZINA
PODOLSKA"

15.05.2018

ul. Karola
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. Kultywowanie tradycji i dorobku12 Pułku Ułanów Podolskich, b. umacnianie więzi
reprezentowane jest przez
rodzinnych i koleżeńskich pomiędzy członkami stowarzyszenia, wynikających z historii 12 Pułku Libelta 71, 71274 Szczecin
Zarząd: Krzysztof MęcińskiUłanów Podolskich, c. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie wiedzy o 12 Pułku
Prezes, Rafał RaniowskiUłanów Podolskich, d. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi
Wiceprezes. Do reprezentowania
tradycję i dorobek 12 Pułku Ułanów Podolskich.
Stowarzyszenia oraz do
2. Rzeczpospolita Polska.
zaciągania zobowiązań
3. a. utrzymywanie kontaktów z kombatantami, rodzinami związanymi z 12 Pułkiem Ułanów
majątkowych wymagane są
Podolskich oraz z sympatykami Pułku, b. prowadzenie działalności badawczej boraz edukacyjnejo
podpisy jednego z członków
historii, tradycjach i dokonaniach 12 Pułku Ułanów Podolskich, c. organizowanie przedsięwzięć
Zarządu.
związanych z rozwojem zainteresowań 12 Pułkiem Ułanów Podolskich, d. troszczenie sie o
tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy patriotycznej, e. stwarzanie warunków do
nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi,
narodowościowymi i wyznaniowymi, f. prowadzenie dzialalności wydawniczej i informacyjnej.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
4/2018
nie posiada Nadzwyczajne
organu
go Walnego
kontroli
Zebrania z
wewnętrznej
dnia
06.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2899
4/BD
O/XVIII/
18
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STOWARZYSZENIE
"BUK"

17.05.2018

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała nr 2
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
przedstawiciela, którym jest Jerzy nie posiada
Członków
Pachomow
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 06.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2962
3/BD
O/XVIII/
18

1. a. zbudowanie przyłączy gazowych,elektrycznych wodnych i kanalizacyjnych,
doprowadząjących media do poszczególnych działek budowlanych będących własnością
członków stowarzyszenia położonych w obrębie Buk w gminie Dobra, powiat policki w
województwie zachodniopomorskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi; 226/1, 226/2, 226/3,
226/4, 70/5, 70/10, 70/9, 70/8, 70/14, 70/13, 70/12, 70/11, 70/1, 227/6, 227/3, 227/4, 227/7,70/3,
70/6, 70/4, 227/8, 227/5, 227/2, 227/9, b. wybudowanie drogi wewnętrznej na działkach
stanowiących współwłasność członków stowarzyszenia oznaczonych numerami geodezyjnymi
70/2, 227/2.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. wspólne inwestycje ze środków własnych członków oraz pozyskanych na tej cel dotacji i
dofinansowania we współpracy z organami administracji samorządowej i państwowej oraz
odpowiednimi podmiotami gospodarczymi i komunalnymi.

ul.
Kolonistów
32, 71-806
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Robert Cichecki
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SZCZECIŃSKA
GRUPA TWÓRCÓW
"NAWA"

17.05.2018

ul. Lubelska
1. a. organizowanie spotkań, plenerów i wystaw malarstwa członków Stowarzyzenia, b.
7/12, 71-043
propagowanie regionu zachodniopomorskiego w pracach członków Stowarzyszenia.
Szczecin
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. wystawy malarstwa Stowarzyzenia, b. plenery i spotkania twórcze członków Stowarzyszenia,
c. udział w imprezach poświęconych kulturze organizowanych w regionie.

76

KAYAK SZCZECIN

21.05.2018

77

AHOJ!
STOWARZYSZENIE
SZCZECIŃSKICH
OFICERÓW
ŁĄCZNIKOWYCH

22.05.2018

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. popularyzacja kajakarstwa dla wszystkich jako wartościowej, dostępnej dla wszystkich formy ul. Młyńska
reprezentowane jest przez
rekreacji i turystyki, b. integracja środowisk zawodowych, obszarowych i międzynarodowych oraz 16, 70-743
Szczecin
przedstawiciela, którym jest
sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego w obszarze swojego działania, c. integrowanie
Marek Gruszczyński
wodniaków i społeczności Szczecina i obszaru metropolitarnego wokół idei Szczecina Floating
Garden Wodniackiej Stolicy Polski, d. ochrona środowiska, zachowanie bioróżnorodności i
propagowanie stosowania ekologicznych napędów środków pływających, e. reprezentacja
środowiska kajakowego wobec władz administracyjnych oraz współpraca z tymi władzami m.in. w
celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury i organizacji odpowiedniej rangi imprez, f.
zapewnienie bezpieczeństwa na i wokół akwenów wodnych.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. bezpośrednie działania członków oraz poprzez inspirowanie, wnioskowanie, zamawianie,
zlecanie działań: 1. organizowanie popularnych i powszechnie dostępnych rekreacyjnoturystycznych imprez kajakowych (spacerków, wycieczek, spływów) na miejskich i okolicznych
akwenach; wytyczania i organizowania , rewitalizacji wodnych szlaków historycznokrajoznawczych po wodach miasta i rekreacyjno-turystycznych po okolicznych akwenach, 2.
szkolenia kadry organizatorów rekreacji, turystyki wodnej i przewodnictwa oraz
nadawanieodpowiednich uprawnień wewnętrznych i wsparcie w uzyskiwaniu zewnętrznych
(instruktorów, przodowników i przewodników) oraz podnoszenie jej kwalifikacji poprzez
organizowanie kursów i imprez turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, 3. organizowanie (i
udział) promujących Szczecin Floating Garden - Wodniacką Stolicę Polski głównie w kajakowych
wyprawach eksploracyjnych i studialnych, 4. organizowanie Kajakowych Pierwszych Kroków dla
dzieci, młodzieży, rodzin i młodych duchem seniorów, 5. zszywanie Europy transgranicznymi
(międzynarodowymi) imprezami wodniackimi, 6. propagowanie szczecińskich akwenów poprzez
bierne i czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, sprzętu,
osprzętu i infrastruktury, 7. tworzenie i eksploatacja infrastruktury Przyjaznego Brzegu i innej,
realizującej wizję Kayak Szczecin i Szczecin Floating Garten poprzez tworzenie stanic, przystani,
wyposażenie zakątków i tworzenie parków tematycznych na obszarach wysp i na obrzeżach
akwenów, 8. produkcji sprzętu, osprzętu i wyposażenia wodniackiego, 9. kultywowania kultury:
rytuałów kajakowych i wodniackich; b. współpraca z organami samorządowymi dzielnic, miast,
gmin, starostw, województwa, organami administracji miejskiej, gminnej starostw, urzędu
marszałkowskiego, państwa, innymi stowarzyszeniami wodniackimi, propagującymi rekreację i
turystykę rowerową, pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, organami administracji ochrony
ul. Szafera
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. integracja środowiska Oficerów Łącznikowych, b. podnoszenie kwalifikacji i umiejetności
192/21, 71reprezentowane jest przez
Oficerów Łącznikowych, c. organizacja wymian Oficerów Łącznikowych z różnych portów, d.
245 Szczecin przedstawiciela, którym jest Anna
działanie na rzecz integracji międzynarodowej, rozwijanie kontaktów i współpracy z różnymi
Piskorska
portami, e. współpraca z organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar w zakresie uzasadnionym celami
Stowarzyszenia
3. a. popularyzacja funkcji Oficera Łącznikowego, b. inspirowanie i wspieranie inicjatyw
związanych z wydarzeniami o charakterze morskim, kulturalnym, edukacyjnym, c. organizacje
kursów i szkoleń dla Oficerów Łącznikowych, d. prowadzenie działalności promocyjnoreklamowej, doradczo-informacyjnej w zakresie, e. prowadzenie działalności wydawniczej poprzez
wydawanie folderów, poradników, książek, własnego czasopisma, f. organizowanie wystaw,
kursów, udział w programach radiowych i telewizyjnych, g. nawiązywanie kontaktów i współpracy
z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 20.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2968
7/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 11.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3064
7/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 23.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3138
4/BD
O/XVIII/
18

36

Stowarzyszenie
KociArka

06.06.2017,
zm.
23.05.2018
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STOWARZYSZENIE
DZIERŻAWCÓW
TERENÓW
KOLEJOWYCH
PRZY LINII
KOLEJOWEJ NR
351 POZNAŃSZCZECIN W KM
210,03-210,66

24.05.2018
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STOWARZYSZENIE
PAMIĘTAJMY O
OGRODACH

28.05.2018

1. 1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie
zwalczania bezdomności zwierząt. 2. Ochrona Środowiska. 3. Podnoszenie świadomości
społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 4. Działanie na rzecz wpierania
wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt. 5.
Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt. 6. Prowadzenie działalności
informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem ochrony praw zwierząt, dziedzictwa
przyrodniczego oraz ekologii. 7. Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw
propagujących idee praw zwierząt i ochrony środowiska. 8. Niesienie pomocy porzuconym i
krzywdzonym zwierzętom. 9. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom
bezdomnym.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. 1. współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami w
zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt, 2. współpraca z władzami
samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Stowarzyszenia, 3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowymi
organizacjami, instytucjami o tym samym, lub podobnym profilu działania, 4. prowadzenie akcji
propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych, 5.
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej,
promocyjnej i reklamowej, 6. prowadzenie, zakładanie i wpieranie przytulisk, schronisk, ośrodków
dla zwierząt, 7. prowadzenie wirtualnej adopcji zwierząt w zakresie własnym oraz ze współpracą z
ośrodkami, przytuliskami oraz schroniskami dla zwierząt, 8. zbieranie środków finansowych i
rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia, 9. organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i
sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów
Stowarzyszenia, 10. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących
problematyki ochrony środowiska i zwierząt, 11. promocja i reklama firm i instytucji wspierających
1. a. poprawa warunków rekreacji i wypoczynku na terenie działek, b. doprowadzenie energii
elektrycznej do działek.
2. Teren działek PKP Wstowo.
3. a. dostosowanie infrastruktury ogrodu do wymogów XXI w., czyli podłączenie do sieci
energetycznej, co w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność działek, ale też ułatwi pracę
działkowcom, którzy w większości są seniorami, b. integracja rodzin na terenie działek, które są
miejscem spotkań wielu pokoleń; integracja społeczna służy do nawiązywania bliższych
znajomości sąsiedzkich i wzajemnej pomocy, c. edukacja ekologiczna - pobyt na działce
zwłaszcza najmłodszych jest okazją do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i jej poznawanie.

ul.
Studzienna
11/4, 71-714
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Wiesława
Małkiewicz

ul.
Powstańców
Wielkopolski
ch 52/47, 70130 Szczecin

ul.
1. a. ochrona dziedzictwa kulturowego Szczecina, b. ochrona śodowiska, c. dbanie o ład
Zaleskiego 3,
przestrzenny w Szczecinie.
70-495
2. Miasto Szczecin
Szczecin
3. a. organizowanie i prowadzenie dyskusji, warsztatów, konferencji, zebrań o tematyce związanej
z działalnością statutową Stowarzyszenia, b. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej w
zakresie wynikającym z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, c. udział w postępowaniach
administracyjnych i sądowych.

uchwała z dnia
20.04.2017r.,
zm. uchwała z
dn.
01.02.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3127
1/BD
O/XXXV
III/18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Krystyna ŁopataPrzewodnicząca, Michał
Tokarczyk, Dariusz ŚwiniarskiCzłonkowie Zarządu. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym
Przewodniczącego.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Członków
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrznej
a z dnia
27.04.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3130
2/BD
O/XVIII/
18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Antoni Rosner

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 19.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3173
3/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej
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STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW PIŁKI
HALOWEJ –
FUTSAL TEAM
SZCZECIN

29.05.2018

ul.
1. a. działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowego trybu życia; b.
Integracja środowiska miłośników piłki halowej (futsalu) a także innych dyscyplin sportowych ze Kormoranów
13/6, 71-696
szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego, biegania, sportów rowerowych i pływania, c.
Szczecin
wspieranie i inicjowanie rozbudowy miejskich siłowni napowietrznych oraz miejsc rekreacji typu
„street workout", d. promowanie amatorskiego sportu w mieście i regionie, szczególnie wśród
dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej jak również u osób dorosłych i seniorów, e. wspieranie
osiedlowych i podwórkowych grup sportowych i ich integracja, f. upowszechnianie dostępu do
obiektów sportowych zarówno na poziomie ogólnomiejskim jak i osiedlowym oraz dążenie do
poprawy ich stanu technicznego, g. Budowanie amatorskiej drużyny piłkarskiej na bazie
miłośników futsalu zarówno w kategorii dziecięco-młodzieżowej jak i osób dorosłych, h.
Uczestniczenie jako drużyna w turniejach oraz rozgrywkach ligowych związanych z piłką halową a
także branie udziału członków Stowarzyszenia w innych imprezach sportowych w wybranych
dyscyplinach sportowych, i. Wspieranie uzdolnionej młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i
akademickiej w rozwoju prawidłowej ścieżki sportowej, j. Promowanie walorów miasta Szczecin
jako miejsca do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu, k. Upowszechnianie wiedzy na temat
historii sportu, osiągnięć lokalnych zespołów sportowych oraz wybitnych sportowców związanych
ze Szczecinem i regionem, l. Systematyczne doskonalenie sprawności fizycznej członków
Stowarzyszenia.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą i osobami o zainteresowaniach sportowych. b.
spotkania z trenerami oraz zawodnikami halowej piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych. c.
spotkania z autorytetami i specjalistami w dziedzinie promowania sportu jako przeciwwagi dla
zachowań niebezpiecznych wśród młodzieży (narkotyki, alkohol, dopalacze, nikotynizm). d.
pokazy multimedialne z zawodów i treningów profesjonalnych drużyn futsalowych oraz innych
dyscyplin sportowych. e. organizowanie wyjazdów szkoleniowych i obozów treningowych. f.
organizowanie treningów zarówno plenerowych jak i w obiektach sportowych, g. współpraca z
lokalnymi społecznościami oraz Radami Osiedli w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, h.
integracja grup kibiców ze szczególnym uwzględnieniem formuły kibicowania rodzinnego. i.
organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dzieci,
młodzieży i członków Stowarzyszenia w tym prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych
oraz ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportu. j. aktywne promowanie
Stowarzyszenia w sieci Internet.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Mirosław Marcinów

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/05/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Członków
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrznej
a z dnia
18.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3076
4/BD
O/XVIII/
18

81

SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
BADMINTONA
„SMECZ”

04.06.2018

1. a. działanie na rzecz rozwoju badmintona; b. popularyzowanie wiedzy z dziedziny badmintona ul. Księdza
Robaka 20/7,
wśród społeczeństwa lokalnego; c. promocja i popieranie uprawiania sportu.
71-215
2. Miasto Szczecin
Szczecin
3. a. organizowanie treningów, spotkań i turniejów badmintonowych; b. współpraca z wszelkimi
osobami i instytucjami o podobnych celach działania; c. wspieranie działań zmierzających do
propagowania badmintona; d. inne działania realizujące cele statutowe.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Robert Orzechowski

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go Członków z
kontroli
dnia
wewnętrznej 07.05.2018r.,
zm. uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia
27.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2960
2/BD
O/I/18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest Idzi
Klauza
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ÓSEMKA

04.06.2018

1. a. popularyzowanie inicjatyw kulturalnych regionu; b. przedstawianie zagadnień z zakresu
informatyki; c. promocja projektów, rozwiązań z zakresu fotografii i grafiki; d. promocja i
informowanie o nowoczesnych rozwiązaniach techniczno-informatycznych w regionie; e.
tworzenie płaszczyzny sprzyjającej integracji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi; f. tworzenie płaszczyzny sprzyjającej integracji pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi; g. promocja sportu i rekreacji; h. działanie na rzecz społeczności
lokalnych.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. nowoczesne techniki informacyjne (głównie internet); b. współpraca z osobami i instytucjami
o podobnych celach działania; c. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji; d. organizowanie spotkań; e. organizowanie wystaw; f. inne działania realizujące
cele statutowe; g. udział w wybranych przedsięwzięciach realizowanych przez osobyi/lub
instytucje niebędące członkami stowarzyszenia; h. reprezentowanie wybranych grup społecznych.
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BMW KLUB
SZCZECIN

14.06.2018

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. integrowanie pojazdów marki BMW, b. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
reprezentowane jest przez
drogowego w mieście, c. promocja miasta na zlotach i spotkaniach milośników marki BMW w kraju Krasińskiego
58/11, 71- Zarząd: Arkadiusz Tylicki-Prezes,
i za granicą, d. organizacja spotkań dyskusyjnych i konkursów sportowych oraz pomoc w
Patryk Zdun, Adrian Makaś,
szkoleniach mających na celu podnoszenie umiejętności kierowców, e. rozwijanie kultury i wiedzy 447 Szczecin
Konrad Walentynowiczmotoryzacyjnej oraz podejmowanie działań na jej rzecz, f. zachowanie wiedzy o pojazdach marki
Członkowie Zarządu. Do
BMW dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, g. poszerzenie i upowszechnienie wiedzy
reprezentowania Stowarzyszenia
dotyczącej pojazdów marki BMW.
oraz do zaciągania zobowiązań
2. Rzeczpospolita Polska.
majątkowych wymagane są
3. a. nawiązanie współpracy z Policją, organami samorządowymi oraz innymi instytucjami i
podpisy trzech członków Zarządu
stowarzyszeniami zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego w mieście, b. organizacje
działających łącznie w tym
spotkań i zlotów, c. strona internetowa i media społecznościowe.
Prezesa.

ul.
Olsztyńska
2A, 71-042
Szczecin

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Członków z
organu
dnia
kontroli
17.05.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2883
9/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 16.05.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3103
5/BD
O/XVIII/
18
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STOWARZYSZENIE
"LESZCZYNOWY
SAD"

18.06.2018

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. podnoszenie jakości życia mieszkańców ulicy Leszczynowy Sad, b. aktywizacja i integracja
Leszczynowy
reprezentowane jest przez
wspólnoty mieszkańców ulicy Leszczynowy Sad, wspieranie postaw i zachowań służących
Sad 19, 71Zarząd: Mirosław Chmurskidbałości o otoczenie, samorządności odpowiedzialnosci, współpracy, otwartości i tolerancji, c.
Prezes Zarządu, Krzysztof
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 212 Szczecin
Pasławski-Skarbnik, Krzysztof
wspomagajacych rozwój demokracji i społeczności lokalnej, d. działalność promocyjna,
Wejt, Konrad Chmurskiinformacyjna, wydawnicza związana z ideami Stowarzyzenia, e. współpraca z innymi
Członkowie Zarządu. Do
organizacjami i instytucjami realizującymi podobne jak Stowarzyszenie cele.
zawierania umów, udzielania
2. Rzeczpospolita Polska.
pełnomocnictwa i składania
3. a. wspieranie: budowy uzbrojenia terenu i jego modernizacji, budowy dróg i ich utrzymania w
innych oświadczeń woli, w
stanie nadającym się do użytkowania, ochrony środowiska i polepszenia estetyki ulicy, b.
szczególnosci w sprawach
inicjowanie, koordynacja i realizacja projektów i programów budowy oraz modernizacji ulicy
majątkowych wymagane są
Leszczynowy Sad i jej elementów (jezdni, chodników, ogrodzeń, mediów, oświetlenia,
podpisy dwóch członków Zarządu
oznakowania, detali architektonicznych, itd.), c. współpraca, szczególnie z instytucjami
działających łącznie,
samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych
wyznaczonych każdorazowo
oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację, d. podejmowanie interwencji w zakresie
przez Zarząd w drodze uchwały.
objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia, e. współpraca i wzajemna pomoc członków
Stowarzyszenia, f. doradztwo i pomoc oraz szkolenia członków stowarzyszenia i innych
podmiotów zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia, g. współdziałanie z organizacjami
i instytucjami działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia, h. pozyskiwanie przyjaciół;
dobrodziejów i sponsorów na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, i. inicjowanie i realizowanie
działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć stowarzyszenia.

Stowarzysz uchwała Nr 2
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 12.05.2018r.,
zm. uchwałą
Nr 2 z dnia
06.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3046
7/BD
O/XVIII/
18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jacek Wilczko
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REGIONALNA
GRUPA
EKSPLORACYJNA
"LUPUS"

21.06.2018

ul.
1. a. zdobywanie, pogłębianie i propagowanie szeroko pojętej wiedzy na temat militarnej i
Brzozowskie
wojskowej historii Pomorza Zachodniego; b. prowadzenie ewidencji obiektów militarnych i o
go 12/13, 71przeznaczeniu zbliżonym do militarnego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
przedmiotowych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich zachowania, pierwotnego 261 Szczecin
przeznaczenia i walorów poznawczo-naukowych; c. odnajdowanie i zabezpieczanie przedmiotów
zabytkowych, związanych z historycznymi działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie
działania Stowarzyszenia; d. kolekcjonowanie militariów i innych pamiątek związanych z militarną
i wojskową przeszłością regionu; e. ochrona fauny i flory występującej na terenach, na których
znajdują się zabytki archeologii militarnej; f. zrzeszanie osób o zainteresowaniach
kolekcjonerskich, w szczególności związanych z wiedza militarną i wojskową historii Pomorza
Zachodniego; g. działanie na rzecz kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z militariami i
historią Pomorza Zachodniego; h. propagowanie kolekcjonerstwa przedmiotów materialnychbędących odbiciem zainteresowań członków; i. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na
temat kolekcjonerstwa militariów, historii Pomorza Zachodniego oraz działalności kolekcjonerskiej;
j. kształtowanie u członków Stowarzyszenia i w społeczeństwie patriotyzmu i wysokich walorów
moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie zajęć popularyzujących historię militarną Pomorza Zachodniego; b. udział w
konferencjach, sympozjach i zebraniach poświęconych historii i archeologii wojskowej, c.
prowadzenie prac badawczych w terenie; c. wydawanie publikacji poświęconych archeologii
wojskowej oraz popularyzujących działalność statutową Stowarzyszenia; d. wymiana doświadczeń
pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się zbieraniem i kolekcjonowaniem
przedmiotów związanych z historią Pomorza Zachodniego; e. udzielanie porad i pomocy w
kolekcjonerstwie; f. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami
oświatowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie; i.
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
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KLUB KAPITANÓW
JACHTOWYCH

22.06.2018

Wały
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. informowanie członków Klubu o zmianach w przepisach dotyczących uprawiania żeglarstwa
Chrobrego 1,
reprezentowane jest przez
oraz w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi, nawigacji i łączności, b. konsolidacja środowiska
70-500
Zarząd: Jerzy Szkudlarek-Prezes,
żeglarskiego, c. tworzenie bazy danych kapitanów jachtowych, d. opiniowanie i inicjowanie zmian
Szczecin
Mirosław Szymiec-Skarbnik,
w projektowanych przepisach dotyczących żeglarstwa, e. uczestniczenie w programach edukacji
Henryk Kałuża-V-ce Prezes,
morskiej młodzieży, f. pomoc i doradztwo kapitanom objętym postepowaniem przed Izbą Morską,
Urszula Teodorczyk-Sekretarz.
g. współpraca z innymi organizacjami.
Do reprezentowania Klubu na
2. Województwo zachodniopomorskie.
zewnątrz, podejmowania
3. a. prowadzenie wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych dotyczących wszystkich
zobowiązań i składania
dziedzin wiedzy żeglarskiej, b. współpraca z PZŻ, Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem
oświadczeń woli, upoważnieni są
Żeglarskim oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz popularyzacji i rozwoju żeglarstwa, c.
Prezes i V-ce Prezes Klubu oraz
stosowanie innych, zgodnych z regulaminem, środków działania zmierzających do realizacji celów
osoby przez nich upoważnione
Klubu.
do określonych spraw.

Stowarzysz uchwała Nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 03.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3765
3/BD
O/I/18

Stowarzysz uchwała Nr 1
enie zwykłe
Walnego
nie posiada Zgromadzenia
organu
z dnia
kontroli
14.05.2018r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
Nr 1 z dnia
11.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3099
8/BD
O/XVIII/
18
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"ZDROJE ZACHÓD"

26.06.2018

89

SZCZECINIANIE
DLA SZCZECINA

28.06.2018

90

"OSIEDLE NAD
BUKOWĄ"

05.07.2018
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STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE POD
NAZWĄ WSCHODU
SŁOŃCA

09.07.2018

ul. Widok
1. a. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w związku z Uchwałą Nr XLVI/1157/10 Rady
Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 11/5, 70-773
Szczecin
planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Zachód" w Szczecinie (jednostka planistyczna:
Zdroje D.Z.02), b. integracja podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zainteresowanych
uwarunkowaniami i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego terenów objętych jednostką
planistyczną Zdroje D.Z.02 przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie.
2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym
celami Stowarzyszenia.
3. a. reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i
samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, instytucjami, osobami prawnymi i
fizycznymi - w przedmiocie interesów członków Stowarzyszenia związanych ze stanem
posiadania i jego rozwojem, w związku z przystąpieniem organów Miasta Szczecin do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Zachód"
obejmującego tereny przyległe do ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie; b. inspirowanie i
wspieranie inicjatyw w celu aktywnego uczestnictwa członków Stowarzyszenia w rozwoju
przedsiębiorczości przy współpracy z Radą Osiedla Szczecin - Zdroje; c. opracowywanie i
wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju dzielnicy Szczecin-Zdroje, w
szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego przez władze samorządowe.

1. a. popularyzacja i promocja miasta Szczecina, b. współdziałanie z mieszkańcami, radami
osiedla i innymi organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących niedogodności
wskazywanych przez mieszkańców, c. pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
2. Miasto Szczecin
3. a. spotkania z mieszkańcami, b. ogłoszenia w prasie oraz radiu i telewizji.

ul. Elizy
Orzeszkowej
5/8, 71-564
Szczecin

ul. Jodłowa
1. a. budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej (koszty pokrywane będą przez członków 1/5 ceny
13/6, 71-114
głównej sieci w działce 2/46 a podłączenia do głównej sieci w działce 2/46 będą pokrywane
Szczecin
indywidualnie przez poszczególnych członków-z wyłączeniem działki 2/43-która będzie
podłączona do innej sieci), b. budowa drogi docelowej do posesji przy działce budowlanej 2/46, c.
zarządzanie drogą, d. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, e. podejmowanie decyzji co
do terenu objętego działaniem.
2. Obszar objęty ulicą Wronią przy działce budowlanej 2/46.
3. a. uczestnictwo w zebraniach, b. reprezentowanie postulatów członków Stowarzyszenia na
zewnątrz, c. zbieranie składek na rzecz budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Józef Potyrała-Prezes,
Adam Szałkowski-Skarbnik,
Zbigniew AndrzejewskiWiceprezes, Kazimierz JanyszekSekretarz. Do reprezentowania
na zewnątrz jednoosobowe przez
Prezesa Wiceprezesa, którzy
przy zaciąganiu zobowiązań
majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia działają łącznie.
Do szczególnej reprezentacji
Stowarzyszenia, przedstawiciele
mogą zatrudnić odpłatnie
zawodowego pełnomocnika.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada Nadzwyczajne
organu
go Zebrania
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrznej
a z dnia
14.05.2018r.,
zm. uchwałą
nr 4/2018
Nadzwyczajne
go Walnego
Zebrania z
dnia
09.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3105
1/BD
O/XVIII/
18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jacek Kantor

Stowarzysz uchwała Nr
enie zwykłe
1/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Członków z
kontroli
dnia
wewnętrznej 06.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3061
5/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 26.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4127
9/BD
O/I/18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
30.12.2017r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2990
9/BD
O/XVIII/
18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Małgorzata PleskaczPrezes, Piotr Pilipczuk, Anna
Wernikowska-Członkowie
Zarządu. Do reprezentowania
Stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
finansowych wymagane są
podpisy wszystkich członków
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. budowa drogi docelowej Wschodu Słońca w tym kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy, ul. Wschodu
reprezentowane jest przez
b. zarządzanie drogą, c. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, d. podejmowanie decyzji Słońca 13, 71783 Szczecin Zarząd: Piotr Szygenda-Prezes,
co do terenu objętego działaniem.
Renata Głowacka, Konrad
2. Obszar objęty ulicą Wschodu Słońca.
Fiedorowicz-Członkowie Zarządu.
3. a. uczestnictwo w zebraniach, b. reprezentowanie postulatów członków Stowarzyszenia na
Do reprezentowania
zewnątrz, c. zbieranie składek na rzecz budowy dogi docelowej i innych czynności związanych z
Stowarzyszenia oraz do
drogą.
zaciągania zobowiązań
finansowych wymagane są
podpisy wszystkich członków
Zarządu.

10.07.2018

ul.
1. a. zorganizowanie i integracja zawodowa środowiska artystów, twórców wykonawców,
Zawadzkiego
muzyków i piosenkarzy, b. popularyzacja SMOR i osiągnięć artystycznych jego czlonków, c.
43/9, 71-246
wszechstronna ochrona godności zawodowej środowiska, obrona interesów moralnych i praw
Szczecin
muzyków, d. podwyższenie statusuartystycznego i społeczno-zawodowego artystów, twórców
wykonanwców, muzyków i piosenkarzy.
2. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. a. inspirowanie i wspomaganie działań aktywizujących członków SMOR, b. koncerty, nagrania
radiowe i telewizyjne promujące dzialalność i twórczość artystyczną członków Stowarzyszenia, c.
doskonalenie warsztatu artystycznego, repertuaru wykonawców/warsztaty artystyczne, d.
kształcenie osób uzdolnionych muzycznie, e. wspieranie inicjatyw podnoszących poziom i jakość
usług artystycznych, f. kształtowanie współodpowiedzialności środowiska za stan organizacyjny i
poziom artystyczmny masowej kultury muzycznej w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Tadeusz Zdzisław Narwojsz

Stowarzysz uchwała nr 1
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Członków z
organu
dnia
kontroli
17.06.2018r.
wewnętrznej
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STOWARZYSZENIE
MUZYKÓW
ORKIESTRA
ROZRYWKOWA

69

12.04.2018, 1. a. ratowanie żywności przed zmarnowaniem, b. udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej i
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
zm.
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
socjalnej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, c. budowanie społecznego poparcia dla Żółkiewskieg
10.07.2018r. idei niemarnowania żywności, d. edukacja na rzecz i promocja koncepcji dzielenia się żywnością i o 4, 70-345
Zarząd: Weronika Bałszanposiada
Założycielskie
Szczecin
Prezes, Dorota Demskaorgan
go
niemarnowania wszelkich wytworzonych dóbr.
Wiceprezes, Przemysław
kontroli
Stowarzyszeni
2. Unia Europejska.
Dubiniecki, Elżbieta Abramowicz, wewnętrzneja z dnia
3. a. udostępnianie przestrzeni do dzielenia się żywnością i przedmiotami wchodzącymi w zakres
Małgorzata Zajączkowska-Noceń- Komisję
05.04.2018r.
pomocy socjalnej, b. organizacjea i uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu promocję idei
Członkowie Zarządu. Do
Rewizyjną:
niemarnowania zasobów, c. współpraca z różnorodnymi podmiotami celem przekazywania
reprezentowania Stowarzyszenia,
Beata
nadwyżek żywności zdatnej do spożycia oraz przedmiotów wchodzących w zakres pomocy
w tym do zaciągania zobowiązań Jezierskasocjalnej.
w imieniu Stowarzyszenia
Przewodnic
wymagane jest współdziałanie ząca, Iwona
oraz podpis dwóch członków
Ligocka,
Zarządu działających łącznie, w
Krzysztof
tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Wolskiul. Emilii
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
"DOM DLA CIEBIE - 10.07.2018
1. a. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, b. wsparcie rodziny i najbliższych opiekunów
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
osób niepełnosprawnych objętych opieką przez Stowarzyszenie, c. wszechstronne propagowanie Plater 96/25,
POMOC DLA
71-635
przedstawiciela, którym jest
nie posiada Założycielskie
informacji oraz uświadamianie społeczeństwa na temat potrzeby wsparcia osób
INNYCH" Szczecin
Jarosław Jędrysek
organu
go z dnia
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, d. promocja i organizacja wolontariatu w celu
WYNAJMUJĘ I
kontroli
19.06.2018r.
zgromadzenia funduszy na działania statutowe Stowarzyszenia, e. wydawanie zgromadzonych
POMAGAM
wewnętrznej
funduszy na działania statutowe Stowarzyszenia.
2. Gmina Szczecin.
3. a. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i
organizacjami w zakresie ustalenia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów potrzebujących
wsparcia, na terenie działania Stowarzyszenia (występowanie z wnioskami, opiniami do
właściwych władz i urzędów oraz sądów), b. współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o
podobnych celach działania, c. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez, d. organizacja i realizacja programu wsparcia, e. inne działania realizujące cele statutowe.
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JADŁODZIELNIA
SZCZECIN

94

OGÓLNOPOLSKI
RUCH
ATEISTYCZNOLEWICOWY

12.07.2018

1. a. pomoc wzajemna członkom Stowarzyszenia, b. działalność na rzecz rozwoju miast i gmin
lokalnych społeczeństw, c. propagowanie światopoglądu świeckiego.
2. Cała Polska.
3. a. opracowywanie i wyrażanie stanowisk, wystąpień, b. prowadzenie działalności informacyjnej,
medialnej, edukacyjnej, c. propagowanie idei rozwojowych, gospodarczych, kulturalnych i
ekologicznych, d. inspirowanie, prowadzenie, wspieranie akcji obywatelskich, e. współpraca
międzynarodowa – korzystanie i pokazywanie dobrych wzorców.
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STOWARZYSZENIE
BUDOWY DROGI I
OŚWIETLENIA UL.
WIKINGÓW

12.07.2018

1. a. budowa drogi i oświetlenia, b. eksploatacja i zarządzanie.
2. Szczecin.
3. a. wpłaty na realizację zadań przez członków.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3228
8/BD
O/XVIII/
18

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3582
1/BD
O/XXXV
III/18,
zmian
a
adres
u
siedzi
by

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3938
2/BD
O/I/18

ul. Bohaterów
Stowarzyszenie zwykłe
Getta
reprezentowane jest przez
Warszawskie Zarząd: Tomasz Dalski-Prezes,
go 20/5, 70Dagmara Jeżyk-Viceprezes,
303 Szczecin Magdalena Mangold-Sekretarz,
Jerzy Mangold-Skarbnik. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
uprawnieni są Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwuosobowo
dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
1/2018
nie posiada
Walnego
organu
Zebrania z
kontroli
dnia
wewnętrznej 02.07.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3012
2/BD
O/XVIII/
18

ul. Wikingów
7, 71-778
Szczecin

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Czlonków z
organu
dnia
kontroli
08.06.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3162
5/BD
O/XVIII/
18

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Romuald Złotucha

84

STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
"MARINA" W
SZCZECINIE

16.07.2018

1. a. organizacja i zapewnienie godnego życia codziennego członkom Stowarzyszenia.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. organizowanie spotkań członkowskich według potrzeb członków, wymagań i oczekiwań w
oparciu o samopomoc członkowską i świadczenie wzajemne członków.
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"TO TY MAMO…"

23.07.2018

1. a. wsparcie rodziców dzieci obciążonych chorobami, dysfunkcjami, b. wsparcie osób
niepełnosprawnych, c. projekt Mama to Kobieta-wsparcie i umacnianie rodziców w byciu
potrzebnym dla otoczenia i spełnianiu się w innych rolach niż rodzic, d. pomoc charytatywna
potrzebującym, e. integracja chorych i niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi, f. projekt Mama
niepełnosprawnego dziecka na drugim na etacie.
2. Województwo zachodniopomorskie, a w szczególnych przypadkach może objąć
miejscowości na terenie całej Polski.
3. a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, b. zbiórki
publiczne, akcje charytatywne, c. gry i zabawy, d. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o
pobonych celach działania, e. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji w przypadku braku środków czy pozwolenia na realizację niektórych celów
Stowarzyszenia.
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KOBIETOWO.PL

30.07.2018

1. a. organizowanie i prowadzenie warsztatów/szkoleń/eventów, b. promowanie, doradztwo i
wspieranie przedsiębiorczości kobiet, c. działanie na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego
kobiet.
2.
Szczecin.
3. a. organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz innych wydarzeń, b.
prowadzenie portalu www.kobietowo.pl, c. działania marketingowe m.in. reklama, promocja firm,
usług prowadzonych przez kobiety i/lub dla kobiet, d. doradztwo.
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„PRO BONO”
STOWARZYSZENIE
DS. WSPIERANIA I
POMOCY
CZŁONKOM
POLSKIEGO
ZWIĄZKU
ŁOWIECKIEGO

08.08.2018

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Anna Jolanta JachSzajkowska, Marek Stanisław
Szajkowski, Jacek SzajkowskiCzłonkowie Zarządu. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
upoważniony jest Zarząd,
działający w sprawach zwykłego
zarządu jednoosobowo, a w
sprawach przekraczających
zakres zwykłego zarządu
dwuosobowo na podstawie
jednomyślnej uchwały Zarządu
przy kworum 100% głosów, w tym
korespondencyjnie i
ul. Łucznicza
Stowarzyszenie zwykłe
3A/7, 71-472
reprezentowane jest przez
Szczecin
przedstawiciela, którym jest
Izabela Wojtkiewicz-Bobrowska

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada
Członków
organu
Stowarzyszeni
kontroli
a z dnia
wewnętrznej 16.05.2018r.,
zm. 8 i 24
czerwca
2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3228
9/BD
O/XVIII/
18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
09.07.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4502
7/BD
O/I/18

ul. Długosza
Stowarzyszenie zwykłe
6/4, 71-554
reprezentowane jest przez
Szczecin
Zarząd: Nina Kaczmarek-Prezes,
Anita Gałek-Wiceprezes. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków
Zarządu.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
10.07.2018r.,
wewnętrznej zm. uchwała
Zebrania
Członków z
dn.
27.07.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4385
2/BD
O/I/18

uchwała
Zebrania
Członków z
dnia
19.05.2018r.,
zm. uchwałą
Zebrania
Członków z
dn.
28.07.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3177
6/BD
O/XVIII/
18

ul. gen.
Stefana
GrotaRoweckiego
23, 71-297
Szczecin

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. wspieranie i pomoc członkom PZŁ pokrzywdzonym w organizacji przez członków pełniących
reprezentowane jest przez
funkcje w zarządach kół łowieckich i zarządach okręgowych PZŁ oraz w sądach i prokuraturach Goździkowa
6, 71-887
Zarząd: Mariusz Bółtowicz(organach sprawiedliwości), b. udzielanie pomocy prawnej przy prowadzeniu spraw związanych z
Szczecin
Prezes, Anna Szarpak-Sekretarzłowiectwem, pisaniem odpowiednich pism do władz, c. działalność wspomagająca rozwój
Skarbnik. Do reprezentowania
wspólnot i działalności lokalnych oraz dzierżawców działek Wielgowo.
Stowarzyszenia oraz do
2. Rzeczpospolita Polska.
zaciągania zobowiązań
3. a. organizowanie szkoleń z prawa łowieckiego, pogadanek i spotkań, mających na celu
majątkowych wymagane są
pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji myśliwskich, b. reprezentowanie członków PZŁ
podpisy dwóch członków Zarządu
przed jego organami i władzami, na żądanie i za zgodą zainteresowanego, c. współpraca z
działających łącznie w tym
władzami PZŁ celem łagodzenia narastających konfliktów i polubownego ich załatwienia, aby
Prezesa.
sprawy były rozpatrywane rzetelnie i sprawiedliwie, zgodnie z prawem, w tym z prawem
łowieckim, z zastosowaniem poszanowania koleżeństwa, do czego zobowiązuje statut PZŁ.

Stowarzysz
enie zwykłe
posiada
organ
kontroli
wewnętrznejKomisję
Rewizyjną,
której
członkami
są: Marek
RadeckiPrzewodnic
zący, Marek
Przybysz-
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STOWARZYSZENIE
AKADEMIA
PIŁKARSKA CZARNI
44 SZCZECIN

13.08.2018

ul. Nad Odrą
1. a. promowanie kultury fizycznej, b. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie
członków Stowarzyszenia oraz wszystkich uczestników zajęć i rozgrywek organizowanych przez 56/2, 71-820
Szczecin
Stowarzyszenie lub w których Stowarzyszenie bierze udział.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji i kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, b.
popularyzowanie, promowanie i wspieranie kultury zdrowotnej i fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej, c. popularyzowanie higienicznego trybu życia, d. organizowanie
imprez i zawodów sportowych, e. organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla
członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia, f. współdziałanie w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, oraz udzielanie im wsparcia,
g. uczestniczenie w różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach sportowych, a także szkoleniach,
kursach oraz stażach organizowanych przez inne podmioty, h. organizowanie zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także szkoleń, kursów, staży oraz zajęć treningowych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Prezesa, który jest upoważniony
do składania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych do kwoty
10.000zł. Członkami Zarządu są:
Katarzyna Cicio-Prezes, Jakub
Cicio-Wiceprezes, Mieczysław
Cicio-Członek Zarządu.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
01.08.2018r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
.
Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszeni
a z dn.
09.08.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4812
9/BD
O/I/18
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STOWARZYSZENIE
"SZCZECIŃSKI
RUCH MIEJSKI"

14.08.2018

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, b. zrównoważenie rozwoju przestrzennego miasta, c. ul. Belgijska
reprezentowane jest przez
rewitalizacja jego zdegenerowanych obszarów, d. ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 3/12, 71-795
Szczecin
przedstawiciela, którym jest Piotr
oraz przyrodniczego, e. wdrożenie polityki zrównoważonej mobilności miejskiej, f. budowa zielonej
Czypicki
infrastruktury w mieście w powiązaniu z terenami otaczającymi, g. ochrona praw zwierząt, h.
przeciwdziałanie bezdomności, i. wzmocnienie więzi społecznych poprzez kulturę.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. organizowanie debat, prelekcji, seminariów i spotkań, b. monitorowanie zdarzeń mających
wpływ na zrównoważony rozwój przestrzenny miasta, zrównoważona polityka mobilności
miejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rewitalizacja obszarów
zdegenerowanych, budowa zielonej infrastruktury, działania w sferze miejskiej polityki kulturalnej,
c. edukacja społeczna, propagowanie wśród społeczeństwa prawidłowych postaw i zachowań w
zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, zrównoważonej mobilności miejskiej,
ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, budowy zielonej
infrastruktury, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych integrujących lokalną społeczność, d.
przygotowanie i dystrybucja publikacji (książek, broszur, gazet, filmów) o tematyce zgodnej z
celami stowarzyszenia, publikowanie wyników podejmowanych działań na prowadzonej przez
stowarzyszenie stronie internetowej, e. współpraca z krajowymi a także zagranicznymi
instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, f. bieżące reagowanie zmierzające do
zatrzymania działań niezgodnych z prawem, pozostających w obrębie zakresu działania
stowarzyszenia, g. występowanie z wnioskami i opiniami oraz zgłoszeniami do właściwych
organów państwowych i samorządowych, h. inicjowanie i uczestniczenie w postępowaniach
administracyjnych oraz w postępowaniach przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, i.
występowanie przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w charakterze oskarżyciela
lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
oraz w zakresie ochrony praw zwierząt, j. tworzenie komitetów wyborczych, wystawianie list
kandydatów i kandydatek do rady miasta oraz prezydenta miasta.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
3/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 08.08.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4993
8/BD
O/I/18
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MyMieszkańcy

14.08.2018

ul. Belgijska
1. a. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, b. promocja i wspieranie
inicjatyw lokalnych, c. tworzenie, promocja i realizowanie programów wspierających organizatorów 3/12, 71-795
Szczecin
wydarzeń, inicjatorów projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i aktywności
obywatelskiej, d. działania na rzecz nowoczesnego patriotyzmu, tradycji narodowej i kulturowej
oraz na rzecz integracji europejskiej, e. promowanie innych kultur.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, szkoleń, zebrań dyskusyjnych oraz
spotkań z ludźmi nauki, kultury oraz innych dziedzin, służących szerzeniu wspierania rozwoju
społeczeństwa, b. podejmowanie działań wspierających inicjatywy obywatelskie z innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, c. wspieranie bądź
organizowanie inicjatyw, mających na celu pobudzenie aktywności społecznej, d. organizacja
zajęć edukacyjnych i dzialań na rzecz rozwoju świadomości społecznej, przeciwdziałanie
patologiom społecznym, e. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami
Stowarzyszenia, f. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom
obywatelskim w tym prowadzenie regrantingu.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Krzysztof Łobodziec

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
2/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 12.08.2018r.

NIE

10

"WILCZY ŚLAD SZCZECIN"
SKAUTING
CHRZEŚCIJAŃSKI

10.10.2016,
zm.
29.08.2018

1. a. rozwój, w duchu wartości chrześcijańskich i obywatelskich: - duchowy – z naciskiem na ul. Bolesława
Śmiałego
poznawanie Słowa Bożego, modlitwę i zachętę do budowania relacji z Bogiem
28/19, 70- fizyczny – samodyscyplina ciała „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dbałość o zdrowie, higienę
348 Szczecin
osobistą, kulturę fizyczną i sport
- intelektualny – dopasowany indywidualnie do wieku skauta poprzez zdobywanie sprawności,
zdobywanie praktycznych umiejętności, gospodarności i zaradności w życiu wskazując na uczenie
się ustalania priorytetów, - społeczny – z naciskiem na braterstwo jako styl życia skauta oraz
kształtowanie charakteru z zastosowaniem prawości i uczciwości, - skautowy – przygoda i
przetrwanie: ekwipunek, ogień, pionierka, żywność, podchodzenie, tropienie.
2. Polska
3. a. systematyczne zbiórki drużyny w systemie zastępowym
b. zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, międzynarodowych, itp.
c. próby sprawności
d. szkolenia skautów i instruktorów
e. udział w warsztatach tematycznych
f. udział w projektach edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Janusz
Mientkiewicz

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 13.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

brak

Uchwał Janusz
a z dnia Mientkiewi
28.06.2
cz
018r.,
wykreśl
enie z
ewidenc
ji
stowarz
yszeń
zwykłyc
h dn.
29.08.2
018r.

brak

UNP:
5023
8/BD
O/I/18

UNP:
4079
3/BD
O/XXXV
III/18
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AKADEMIA
PIŁKARSKA
BOLLUŚ SZCZECIN

30.08.2018

1. 1) tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków Stowarzyszenia oraz do stałego
podnoszenia ich poziomu sportowego;
2) popularyzacja kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej krzewienia
zamiłowania do ich uprawiania przez dzieci i młodzież, osoby starsze, jak również osoby
niepełnosprawne;
3) ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia;
4) promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play;
5) organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych);
6) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
7) wspieranie i promocja młodych utalentowanych sportowców;
8) propagowanie czynnego uprawiania sportu (aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku)
jako sposobu na rozwój własnej osobowości;
9) kształtowanie pozytywnych cech charakteru członków;
10) promowanie i organizacja wolontariatu.
2. Rzeczpospolita Polska
3. 1) organizacja i
prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz
na rzecz ogółu społeczności.
2) organizacja imprez sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym dla członków i
sympatyków Stowarzyszenia oraz na rzecz ogółu społeczności,
3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) promocja zdrowego trybu życia,
7) przeciwdziałania patologiom społecznym,
8) promocja i organizacja wolontariatu przy organizacji zajęć i imprez sportowych,
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
10) organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Stowarzyszenia, ich
rodzin i sympatyków,
11) realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i
organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań
publicznych, związanych z realizacją celów.

ul.
Kazimierska
1E/12, 71043 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Michał Stelmaszczyk

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą nr
organu
2/2018
kontroli
Zebrania
wewnętrznej Założycielskie
go z dnia 23
sierpnia 2018r

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5272
3/BD
O/I/18
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STOWARZYSZENIE
KUKUŁECZKI

25.09.2018

1. a. budowa sieci wodociągowej w ulicy Kukułeczki wraz z przyłączami.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. pozyskiwanie
środków finansowych i rzeczowych, b. wybór i zawieranie umów z wykonawcami.

ul.
Kukułeczki 8,
71-698
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grażyna Chmura

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 16
września
2018r

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5990
0/BD
O/I/18
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STOWARZYSZENIE
"POPULUS"

26.09.2018

1. a) działalność na rzecz integracji oraz wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, b) działalność na rzecz
ul. Bolesława
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
rozwijania kontaktów i wspólpracy społecznej, c) działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej Krzywousteg
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
mieszkańców kraju w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, d) działalność na rzecz wspierania dzieci,
o 53/21, 70- Prezesa,a w zakresie zaciągania nie posiada Założycielskie
młodzieży, dorosłych oraz seniorów, e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, f) wsparcie wszelkich form
317 Szczecin zobowiązań majątkowych dwóch
organu
go z dnia
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz chcących zmienić pracę, g) działalność wzmacniająca
członków Zarządu: Prezes,
kontroli
10.09.2018r.
tożsamość pokoleniową i wspierająca utrzymywanie więzi pokoleniowych, h) działalności na rzecz rewitalizacji
regionu w aspekcie społecznym i architektonicznym, i) promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym
Wiceprezes lub Wiceprezeswewnętrznej
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, j) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, k) działalność na
Skarbnik. Członkami Zarządu są:
.
rzecz budowania ekologicznych postaw w społeczeństwie, l) promocja kultury i sztuki, m) wspieranie wszelkich form
Justyna Jakubowicz-Dziduchdziałalności artystycznej i rozwijania talentów, n) wpieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, o) działalność na
Prezes, Sandra Vanessa
rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, p) działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i
Wieliczko-Wiceprezes, Maria
ochrony zwierząt, q) działalność charytatywna, r) działalność na rzecz bezpieczeństwa, s) działalności na rzecz
rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.
Anna Szumilowicz-Wiceprezes2. Rzeczpospolita Polska.
Skarbnik.
3. a) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, b)
realizacja zadań zleconych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, c) własne inicjatywy.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6094
6/BD
O/I/18
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FITNESS DLA
SZCZECINA

29.10.2018

1. a. promowanie aktywności fizycznej w formie bezpłatnej, b. uświadamianie o zdrowych
nawykach żywieniowych, c. poznanie swojego ciała i możliwości jego rozwoju.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a.
organizowanie zajęć fitness, b. dyskusje na temat zdrowego trybu życia, c. aktywne
organizowanie czasu wolnego.

ul. Pocztowa
34/26, 70360 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Nicola Pietrzkiewicz

106

"ZADUMANE
WZGÓRZE"

29.10.2018

1. a. działanie na rzecz budowy przyłącza wodociągowego, wzmacnianie relacji i współpracy
pomiędzy członkami stowarzyszenia.
2.
Województwo zachodniopomorskie.
3. a.
współpraca z biurami i urzędami w Szczecinie, b. praca społeczna członków.

ul.
Przyszłości
32/15, 70893 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jarosław Maciołek
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
BUDOWY
WODOCIĄGU PRZY
ULICY
STORCZYKOWEJ W
SZCZECINIE

16.10.2017
zm.
02.11.2018

107

STOWARZYSZENIE
SPORTOWY
SZCZECIN

09.11.2018

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 24
października
2018r
Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą Nr 2
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 14
października
2018r

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6968
2/BD
O/I/18

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6951
3/BD
O/I/18

1. a. przyłączenie działek należących do członków Stowarzyszenia, leżących przy ulicy
Storczykowej do wodociągów miejskich, b. uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych
na potrzeby celu nr 1.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. zlecenie projektu i budowy wodociągu, b. złożenie odpowiedniego wniosku i wymaganych
dokumentów.

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
Storczykowa
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 07.10.2017r.
11, 70-887 przedstawiciela, którym jest Alicja nie posiada
Szczecin
Ancuta-Śmiałowska
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

1. a. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, b. działalność na rzecz upowszechniania i
popularyzacji futsalu, piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej, c. działalność na rzecz
podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży, d. uprawiających futsal, piłkę nożną, koszykówkę i
piłkę siatkową, e. realizacja programu rozwoju futsalu, piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej
wśród dzieci i młodzieży, f. działalność na rzecz popularyzacji futsalu, piłki nożnej, koszykówki
piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, g. prowadzenie wszelkich form
aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, rozwój stosunków
społecznych i osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach, h. planowanie i
organizowanie życia sportowego członków Stowarzyszenia w oparciu o możliwości obiektowe i
sportowe, i. reprezentowanie miasta i powiatu szczecińskiego oraz województwa
zachodniopomorskiego w imprezach sportowych na terenie kraju do imprez rangi Mistrzostw
Polski oraz świata, j. pomoc społeczna, organizacja czasu, zapobieganie patologii, k. działalność
charytatywna, l. organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich i
zimowych przerw wakacyjnych.
2. Obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a. współpraca z
innymi podmiotami działającymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b.
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, c.
organizowanie turniejów, zawodów i imprez integracyjnych popularyzujących futsal, piłkę nożną,
koszykówkę i piłkę siatkową, d. organizowanie i obsługa połkolonii i obozów sportowych, e.
promocja sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu, f. organizowanie
szkoleń i kursów trenerskich, instruktorskich, sędziowskich służących promocji celów
Stowarzyszenia, g. wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

ul. Parkowa
13, 71-621
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Paweł Płuciennik

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 30
października
2018r

NIE

Uchwała
Alicja
Nr 1
AncutaWalnego
Śmiałowsk
Zgromadz
a
enia
Członków
z dn.
20.10.201
8r. o
rozwiązan
iu

brak

brak

UNP:
7036
4/BO
P/XXXV
III/18

brak

UNP:
7127
4/BD
O/I/18
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"MEDIA W ULICY
ŻYZNA - BOCZNA"

28.09.2016r.,
zm.
19.11.2018r.
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STOWARZYSZENIE
WIDOKOWA

29.11.2018

ul.
1. Wybudowanie w ulicy Żyzna - Boczna tj. w granicach sięgacza ulicy Żyznej stanowiącego
Piramowicza
działki: działkę nr 29/5 oraz część działki numer 10/1 obrębu 2051 (Pogodno 51) mediów
11A, 71-157
technicznych tj.: a. sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów grawitacyjnych), b. rurociągu tłocznego
Szczecin
wraz z przepompowniami, c. sieci kanalizacji deszczowej, d. sieci wodociągowej.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci technicznych, b. otrzymanie warunków
technicznych przyłączenia do wszystkich sieci technicznych, c. wybór projektantów, d. wykonanie
dokumentacji technicznej, e. uzyskanie pozwolenia na budowę, f. uzyskanie refinansowania w
ramach programu "Społecznych inicjatyw lokalnych" (WIM UM), g. realizacja przedsięwzięcia, h.
odbiór techniczny sieci oraz przekazanie sieci do użytkowania.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Joanna
Zielińska

ul. Mała
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. reprezentowanie interesów współwłaścicieli ul. Widokowej w stosunku do władz lokalnych i
reprezentowane jest przez
osób trzecich, b. działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa współwłaścicieli Odrzańska
ul. Widokowej, c. działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców osiedla ul. 21/2, 70-535 Zarząd. Do reprezentowania oraz
Szczecin
zaciągania zobowiązań
Widokowej, d. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców osiedla ul.
majątkowych wymagane są
Widokowej, e. troska o infrastrukturę ul. Widokowej, f. integracja mieszkańców osiedla przy ul.
podpisy wszystkich członków
Widokowej, g. działanie na rzecz kształtowania i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
Zarządu: Agnieszka Konopamieszkańców osiedla przy ul. Widokowej.
Drzazga, Wojciech Jurkowski,
2. Rzeczpospolita Polska.
Tomasz Niedopytała.
3. a. zarządzanie drogą (ew. terenem zielonym) przy ul. Widokowej, b. podejmowanie współpracy
z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców osiedla przy ul. Widokowej, c. współpraca z
organami samorządu Dzielnicy i Gminy, d. występowanie do władz lokalnych i instytucji
Administracji Państwowej, w tym sądów w sprawach ul. Widokowej, e. finansowanie
przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców osiedla przy ul. Widokowej, f.
działalność informująca, organizacja spotkań, g. współudział w inicjowaniu rozwiązań
architektonicznych, budowlanych i innych, podejmowanych na rzecz mieszkańców osiedla przy ul.
Widokowa, h. obrona interesów mieszkańców osiedla przy ul. Widokowa metodami prawnie
dozwolonymi przed niekorzystnymi decyzjami, i. popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin
ułatwiających życie mieszkańcom osiedla przy ul. Widokowa, j. kształtowanie etyki społecznej i
wzorów dobrego sąsiedztwa.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 20.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

Joanna
Zielińska

brak

UNP:
7400
6/BO
P/XXXV
III/18

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 15
kontroli
listopada
wewnętrznej
2018r.
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7509
4/BD
O/I/18
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JADŁODZIELNIA
SZCZECIN

12.04.2018,
zm.
10.07.2018r.,
zm.
05.12.2018r.
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BROTHERHOOD OF
THE IRISH WHISKEY

17.12.2018
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"WODA I
KANALIZACJA NA
ZIEMSKIEJ"

31.12.2018
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STOWARZYSZENIE 16.10.2017,
zm.
NA RZECZ
02.11.2018,
BUDOWY
zm.
WODOCIĄGU PRZY
02.01.2019
ULICY
STORCZYKOWEJ W
SZCZECINIE

al. Piastów
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
1. a. ratowanie żywności przed zmarnowaniem, b. budowanie społecznego poparcia dla idei
40/2, 71-065
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
niemarnowania żywności, c. edukacja na rzecz i promocja koncepcji dzielenia się żywnością i
Szczecin
Zarząd: Weronika Bałszanposiada
Założycielskie
niemarnowania wszelkich wytworzonych dóbr, d. udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej i
Prezes, Dorota Demskaorgan
go
socjalnej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym.
Wiceprezes, Przemysław
kontroli
Stowarzyszeni
2. Unia Europejska.
Dubiniecki, Elżbieta Abramowicz, wewnętrzneja z dnia
3. a. udostępnianie przestrzeni do dzielenia się żywnością i przedmiotami wchodzącymi w zakres
Małgorzata Zajączkowska-Noceń- Komisję
05.04.2018r.,
pomocy socjalnej, b. organizacjea i uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu promocję idei
Członkowie Zarządu. Do
Rewizyjną: zm. uchwałą
niemarnowania zasobów, c. współpraca z różnorodnymi podmiotami, mająca na celu
reprezentowania Stowarzyszenia,
Beata
nr 6/2018
propagowanie idei niemarnowania wszelkich wytworzonych dóbr.
w tym do zaciągania zobowiązań Jezierska- Zgromadzenia
w imieniu Stowarzyszenia
Przewodnic Członków z
wymagany jest podpis jednego ząca, Iwona
dnia
członka Zarządu.
Ligocka,
24.10.2018r.
Krzysztof
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
Regulamin
1. a. inicjowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w różnorodnych dziedzinach życia
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
przyjęty
społecznego, w szczególności promowania sportu jakim jest Airsoft oraz historii wojskowości, b. Boguchwały
21/12, 71Zarząd: Marek Boryta-Prezes
nie posiada Uchwałą Nr
promowanie i wzmacnianie rozwoju miasta Szczecin oraz Pomorza Zachodniego poprzez
Zarządu, Jarosław Mosor,
organu
03/2018
organizowanie i wspieranie projektów naukowych i kulturowych, w szczególności związanych z 531 Szczecin
Tomasz Noga-Członkowie
kontroli
Zebrania
militariami, c. poszerzanie horyzontów i wiedzy członków stowarzyszenia z zakresu kultury,
Zarządu. Do reprezentowania wewnętrznej Założycielskie
historii związanej z Pomorzem Zachodnim oraz państw Europy Wschodniej i Azji, d. promocja
Stowarzyszenia oraz do
go z dnia 18
miasta Szczecin na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
zaciągania zobowiązań
listopada
2. Rzeczpospolita Polska.
majątkowych wymagane są
2018r
3. a. organizacja, a także pomoc w organizacji festiwali, imprez kulturalnych i naukowych,
podpisy dwóch członków Zarządu
spotkań tematycznych i innych projektów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, b. działalność
działających łącznie, w tym
edukacyjna, c. współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami
Prezesa.
pozarządowymi, d. publikacja artykułów, opinii, informacji o wydarzeniach związanych z historią
Pomorza zachodniego, Airsoftu i militariów.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7633
8/BD
O/XXXV
III/18

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7886
2/BD
O/I/18

Stowarzysz uchwała nr 4
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 30
kontroli
października
wewnętrznej
2018r.
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8159
7/BD
O/I/18

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała z dnia
Storczykowa
reprezentowane jest przez
enie zwykłe 07.10.2017r.
11, 70-887 przedstawiciela, którym jest Alicja nie posiada
Szczecin
Ancuta-Śmiałowska
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

brak

UNP:
8197
5/BO
P/XXIII/
18

1. a. budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej sieć wodną w ulicy Ziemskiej z działkami o nr ul. Szarotki
5A/11, 71268/1 i 268/6, b. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej łączącej ww. sieci w
ulicy Ziemskiej z działkami o nr 268/1 i 268/6, c. budowa odcinka sieci elektrycznej i gazowej w 604 Szczecin
działce 268/2 łączącej ww. sieci w ulicy Ziemskiej z działkami o nr 268/1 i 268/6, d. budowa drogi
wewnętrznej na działce 268/2 obręb 3006 z ulicy Ziemskiej do działek nr 268/1 i 268/6.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. zbieranie w formie składek członkowskich - kwoty na budowę ww. sieci i drogi, b. nieodpłatna
praca fizyczna przy realizacji celu określonego w punkcie 6 Regulaminu, c. nieodpłatne
udostępnianie wiedzy specjalistycznej członków Stowarzyszenia przydatnej przy realizacji celu
Stowarzyszenia, d. nieodpłatne użyczenia sprzętu i środków transportu, e. zabieganie o
uzyskanie projektów i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.
1. a. przyłączenie działek należących do członków Stowarzyszenia, leżących przy ulicy
Storczykowej do wodociągów miejskich, b. uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych
na potrzeby celu nr 1.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. zlecenie projektu i budowy wodociągu, b. złożenie odpowiedniego wniosku i wymaganych
dokumentów.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Czesław Drozdowski

Uchwał
Alicja
a
AncutaWalneg Śmiałowsk
o
a
Zgroma
dzenia
Członkó
w z dn.
27.12.2
018r. o
zatwierd
zeniu
sprawzd
ania z

7

"MEDIA W ULICY
ŻYZNA - BOCZNA"

28.09.2016,
zm.
19.11.2018,
zm.
07.01.2019

111

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ
BUDOWY ODCINKA
SIECI
WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNEJ
W REJONIE UL.
CHŁODNEJ
„SZCZECIŃSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA
RODZINY”

10.01.2019

112

10.01.2019

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 20.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

ul. Zawiła 67,
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz uchwała nr 2
71-499
reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
Szczecin
przedstawiciela, którym jest Piotr nie posiada Założycielskie
Szutowicz
organu
go z dnia 07
kontroli
stycznia
wewnętrznej
2019r.
.

NIE

brak

NIE

brak

ul.
1. Wybudowanie w ulicy Żyzna - Boczna tj. w granicach sięgacza ulicy Żyznej stanowiącego
Piramowicza
działki: działkę nr 29/5 oraz część działki numer 10/1 obrębu 2051 (Pogodno 51) mediów
11A, 71-157
technicznych tj.: a. sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów grawitacyjnych), b. rurociągu tłocznego
Szczecin
wraz z przepompowniami, c. sieci kanalizacji deszczowej, d. sieci wodociągowej.
2. Gmina Miasto Szczecin
3. a. wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci technicznych, b. otrzymanie warunków
technicznych przyłączenia do wszystkich sieci technicznych, c. wybór projektantów, d. wykonanie
dokumentacji technicznej, e. uzyskanie pozwolenia na budowę, f. uzyskanie refinansowania w
ramach programu "Społecznych inicjatyw lokalnych" (WIM UM), g. realizacja przedsięwzięcia, h.
odbiór techniczny sieci oraz przekazanie sieci do użytkowania.

1. a. wybudowanie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Chłodnej (przy DZ
17/23), b. wszystkie czynności w kierunku realizacji celu.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. występowanie z wnioskami do właściwych organów administracyjnych, b. działania
zmierzające do realizacji celu Stowarzyszenia.

ul. Frycza1. a. promocja wartości, które stanowią fundament instytucji małżeństwa i rodziny, ochrona
Modrzewskie
zdrowia i prawidłowego rozwoju człowieka, działalności wspomagającej rozwój w tym zakresie
wspólnot i społeczności lokalnych, b. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i ochrony praw go 15/3, 71266 Szczecin
dziecka, c. kształtowanie treści edukacyjnych w duchu zgodnym z nauką społeczną, w
szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, d.
działalność formacyjna i edukacyjna z dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza upowszechnianie i
wspieranie edukacji klasycznej i edukacji domowej w celu kształtowania dojrzałych postaw
rodzinnych, patriotycznych i obywatelskich, e. zwiększanie podmiotowości rodziców w procesie
edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży, f. podejmowanie działań formacyjnych dla
rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży w nawiązaniu do nauczania Kościoła Katolickiego, g.
promowanie formacji duchowej i intelektualnej oraz rozwijanie kultu i pobożności Maryjnej i kultu
Św. Józefa, h. promowanie fundamentalnych zasad i wartości cywilizacji łacińskiej i tradycji
polskiej, a także ochrona dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego, i. przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób i rodzin zagrożonych oraz działanie na rzecz równych szans
dzieci, młodzieży, osób i grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, j.
przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz szeroko rozumianym problemom alkoholowym i
innym uzależnieniom oraz zapobieganie przemocy w rodzinie, k. promocja i organizacja
Wolontariatu oraz działalność charytatywna.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. działalność nieodpłatna pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b. organizowanie wykładów,
seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji naukowych, konkursów na prace naukowe i
zjazdów środowiskowych, c. organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
d. prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej i działań z zakresu szeroko
rozumianej pomocy społecznej, edukacji i wychowania oraz promocji, profilaktyki i ochrony
zdrowia, e. organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych, organizowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży, organizowanie i wspieranie turystyki i rekreacji rodzinnej, f. prowadzenie badań
naukowych, sondaży, opracowywanie ekspertyz i raportów, g. prowadzenie działalności
informacyjnej i wydawniczej, h. współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi,
przedsiębiorstwami, instytucjami samorządowymi i państwowymi, placówkami edukacyjnymi,
opiekuńczymi i wychowawczymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi, i. organizowanie
zajęć formacyjnych, rekolekcyjnych, spotkań i zjazdów o charakterze duszpasterskim, j.
organizowanie pielgrzymek i wyjazdów turystyczno–formacyjnych, imprez masowych i innych
wydarzeń duszpasterskich.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela - Joanna
Zielińska

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Joanna Szałata

Stowarzysz uchwała nr 2
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 07
kontroli
stycznia
wewnętrznej
2019r.
.

Uchwał Joanna
aw
Zielińska
sprawie
likwidacj
i
Zebrani
a
członkó
w15.12.2
018r.

brak

UNP:
7946
6/BO
P/XXIII/
18

brak

brak

UNP:
1126/
BDO/I/18

brak

brak

UNP:
1194/
BDO/I/18
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STOWARZYSZENIE
WŁAŚCICIELI
ESCAPE ROOMÓW

11.01.2019

ul. Brązowa
1. a. opracowanie standardów bezpieczeństwa dla klientów escape roomów, we współpracy z
8/18, 70-781
organami administracji państwowej, b. reprezentacja interesów zbiorowych swoich członków
Szczecin
wobec organów władzy publicznej, zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, c.
reprezentacja interesów zbiorowych swoich członków w kontakcie z mediami, d. reprezentacja
interesów zbiorowych swoich członków w razie wypowiadania się w sprawach publicznych,
zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, e. zapewnienie dzielenia się wiedzą
pomiędzy członkami w zagadnieniach formalnych, prawnych i podatkowych związanych z
prowadzeniem przedsiębiorstw typu escape room, przy zachowaniu zasady nieingerowania w
konkurencję rynkową pomiędzy członkami, f. rozwiązywanie sporów pomiędzy członkami,
zapewnianie mediacji, g. pełnienie roli organu odwoławczego w przypadku sporu między
przedsiębiorstwem typu escape room, a jego klientem, h. gromadzenie rzetelnych danych
statystycznych, dotyczących rynku escape room, przy zachowaniu tajemnicy handlowej członków,
i. wspieranie dobrej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa typu escape room, j.
certyfikowanie lokali prowadzących pokoje zagadek, w oparciu o wytyczne uzgodnione przez
Stowarzyszenie z odpowiednimi organami administracji państwowej lub określone podczas
Zebrania Członków, k. promocja branży escape room w Polsce i za granicą.
2. Cała Polska.
3. a. organizowanie spotkań, prelekcji, wywiadów medialnych, b. współpraca z organami
administracji państwowej w zakresie projektów regulacji dotyczących usług escape room na
terenie Polski, c. opracowanie standardów bezpieczeństwa dla usług typu escape room,
uszczegóławiających przepisy ogólne, w tym przeciwpożarowe, d. cykliczne spotkania i
konferencje członków, e. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od przedsiębiorstw typu escape
room i ich klientów, f. wspieranie działań zmierzających do popularyzacji usług escape room,
spełniających standardy bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Andrzej Górecki
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POLSKIE
STUDENCKIE
STOWARZYSZENIE
CHIRURGICZNE /
POLISH STUDENTS
SURGICAL
ASSOCIATION
(PSSA)

23.01.2019
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STOWARZYSZENIE
"DOBRA DROGA"

28.01.2019

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. promocja najnowszych metod i osiągnięć chirurgii wśród studentów uczelni medycznych, b.
reprezentowane jest przez
wymiana wiedzy z dziedziny chirurgii wśród studentów, lekarzy i pracowników naukowych w kraju Kazimierska
2c/12, 71Zarząd: Piotr Ostrowski-Prezes
i zagranicą, c. integracja środowiska studentów uczelni medycznych zainteresowanych chirurgią,
Zarządu, Konrad Kopećd. promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji w 043 Szczecin
Sekretarz Zarządu. W zakresie
społeczeństwie.
2. Rzeczpospolita Polska.
spraw administracyjnych,
3. a. organizacja spotkań, konferencji, obozów naukowych i zawodów, b. prowadzenie
sądowych i majątkowych do
warsztatów i kursów łączących umiejętności teoretyczne i praktyczne, c. publikacja i integracja
kwoty zobowiązań nie
najnowszej wiedzy z dziedziny chirurgii w mediach tradycyjnych i elektronicznych, d. nawiązanie
przekraczających 1000 zł
współpracy z organizacjami międzynarodowymi o podobnych celach oraz uczestnictwo w tych
Stowarzyszenie reprezentuje
organizacjach, e. uczestnictwo członków Stowarzyszenia w konferencjach i spotkaniach
Prezes Zarządu samodzielnie lub
naukowych, f. współpraca z uczelniami, organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi w
członek Zarządu na podstawie
dziedzinie chirurgii, g. organizacja wydarzeń i szeroko rozumiana promocja wiedzy zdrowotnej,
pisemnego pełnomocnictwa
profilaktyki i rehabilitacji.
Zarządu. W innych sprawach
reprezentację stanowi cały
Zarząd Stowarzyszenia lub
członek Zarządu na podstawie
ul. Mazurska
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. działalność na rzecz poprawy komunikacji w Gminie Dobra, b. wsparcie inicjatyw
23/2, 70-444
reprezentowane jest przez
mieszkańców w zakresie zmian komunikacyjnych w Gminie Dobra.
Szczecin
Zarząd: Włodzimierz Bryła,
2. Gmina Dobra.
3.
Małgorzata Olewnik, Adam
a. udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w komunikacji w obrębie Gminy
Jędrzejewski-Członkowie
Dobra, b. organizowanie spotkań i konferencji z mieszkańcami Gminy Dobra, c.
Zarządu. Uprawniony do
prowadzenie badań i analiz na temat skutków proponowanych zmian w komunikacji na
reprezentowania Stowarzyszenia
terenie Gminy Dobra, d. kierowanie wystąpień do organów administracji państwowej i
jest każdy członek Zarządu
samorządowej w zakresie zmian w komunikacji w Gminie Dobra.
samodzielnie.

Stowarzysz uchwała nr 2
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 10
kontroli
stycznia
wewnętrznej
2019r.
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2129/
BDO/I/19

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 01
stycznia 2019r

NIE

brak

brak

brak

UNP:
154/B
DO/I/19

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą Nr
organu
2/2019
kontroli
Zebrania
wewnętrznej Założycielskie
go z dnia 17
stycznia
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4543/
BDO/I/19
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KOBIETOWO.PL

30.07.2018,
zm.
31.01.2019

ul. Długosza
Stowarzyszenie zwykłe
1. 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
reprezentowane jest przez
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 1b) 6/4, 71-554
Szczecin
Zarząd: Nina Kaczmarek-Prezes,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
Anita Gałek-Wiceprezes. Do
2) działalności na rzecz integracji ireintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
reprezentowania Stowarzyszenia
wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania oraz do zaciągania zobowiązań
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
majątkowych wymagane są
kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
podpisy dwóch członków
regionalnego; 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 6) ochrony i promocji zdrowia, w
Zarządu.
tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kotet i mężczyzn; 10) działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej; 13) działalności wspomagaiącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14)
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20)
porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 22a) udzielania
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 23) ratownictwa i ochrony ludności; 24) pomocy
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25)
upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji
wolontariatu; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29) działalności na rzecz kombatantów i
osób represjonowanych; 29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.
U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138); 30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 32a)
rewitalizacji; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania
przepisów ustawy ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.
2. Szczecin.
3. a. organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz innych wydarzeń, b.
prowadzenie portalu www.kobietowo.pl, c. działania marketingowe m.in. reklama, promocja firm,
usług prowadzonych przez kobiety i/lub dla kobiet, d. doradztwo.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
10.07.2018r.,
wewnętrznej zm. uchwała
Zebrania
Członków z
dn.
27.07.2018r.,
zm. uchwała
Zebrania
Członków z
dnia
23.01.2019r.

NIE
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STOWARZYSZENIE
PAMIĘCI
CZESŁAWA
NIEMENA

31.01.2019

1. a. krzewienie i podtrzymywanie pamięci o Czesławie Niemenie, b. finalnie postawienie
pomnika Czesławowi Niemenowi w Szczecinie.
2. Cała Polska.
3. a. informowanie społeczności w formie pisemnej o życiu i twórczości Czesława Niemena, b.
organizowanie występów i koncertów z muzyką Czesława Niemena, c. pogadanki i wywiady w
mediach dotyczące życia i twórczości Czesława Niemena, d. organizowanie spotkań z najbliższą
rodziną Czesława Niemena.

ul. Jana
Dzierżonia
68A, 71-792
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Andrzej Szpak

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 24
kontroli
stycznia
wewnętrznej
2019r.
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5569/
BDO/I/19
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ZACHODNIOPOMOR 08.03.2018,
zm.
SKIE
STOWARZYSZENIE 11.02.2019
HODOWCÓW I
MIŁOŚNIKÓW
GOŁĘBI
SPORTOWYCH

1. a. podnoszenie wyników sportowych gołębi, b. zrzeszanie osób interesujących się gołębiami
sportowymi, c. współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym działaniu.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. organizowanie wspólnych lotów treningowych i konkursowych, b. organizowanie szkoleń,
wystaw i odczytów, c. propagowanie szczepień ochronnych i profilaktyki zdrowotnej.

ul. Gryfińska
78/7, 70-772
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grzegorz Machaj

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia
kontroli
25.02.2018r.
wewnętrznej

NIE

brak

brak

brak

UNP:
7926/
BDO/XXXV
III/19
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KLUB DEBAT W
SZCZECINIE

20.02.2019

ul. Michała
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. rozwój zdolności formułowania przejrzystej argumentacji, b. rozwój zdolności komunikacji i
reprezentowane jest przez
wystąpień publicznych, c. wzrost popularności Debat w Formacie Brytyjskim Parlamentarnym, d. Bałuckiego 5,
71-325
Zarząd: Katarzyna Tarnowskapromocja miasta Szczecin i Pomorza Zachodniego na polu Debat.
Szczecin
Prezes, Michał Mitkowski2. Cała Polska.
Wiceprezes. Do reprezentowania
3. a. organizowanie Turniejów Debat, b. organizowanie warsztatów debatanckich, c. branie
Stowarzyszenia oraz do
udziału w Turniejach Polskich lub Międzynarodowych, d. organizowanie regularnych spotkań
zaciągania zobowiązań
debatanckich i debat.
majątkowych wymagany jest
podpis jednego członka Zarządu.
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FMA KALI POLSKA

21.02.2019

ul.
1. a. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci i młodzieży, w
Kopańskiego
tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród
64/16, 71dzieci, młodzieży i dorosłych.
050 Szczecin
2. Cała Polska.
3. a. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych: organizowanie zajęć ogólnorozwojowych,
organizowanie kursów samoobrony, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
prawidłowego wykonywania ćwiczeń kondycyjnych i ogólnousprawniających, prowadzenie
ćwiczeń zapobiegających patologii układu ruchu, szczególnie u najmłodszych, b. organizowanie
obozów, kolonii i konsultacji sportowych, c. organizowanie zawodów sportowych i rozgrywek oraz
branie w nich udziału, d. prowadzenie działalności informacyjno–propagandowej sportu, e.
prowadzenie profilaktycznej działalności sportowej, informacyjnej i edukacyjnej przeciwdziałającej
patologiom społecznym w szczególności dla dzieci i młodzieży.
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STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
PRZYRODY I
WĘDKARSTWA NA
WYSPIE KOŹLEJ

26.02.2019

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. stwarzanie warunków do uprawiania czynnego wypoczynku, sportu i rekreacji, b. dbałość o
reprezentowane jest przez
urządzenia i obiekty ośrodka stanowiące własność Stowarzyszenia, c. rozwijanie wśród członków Langiewicza
15/5, 70-263 Zarząd: Dorota Budzeń - Prezes,
walorów moralnych, estetycznych i czynnych działań ochrony środowiska.
Szczecin
Magdalena Luty, Stefan
2. Jezioro Wełtyń.
Karwowski, Arkadiusz Zastawny 3. a. wspólne działanie z Lasami Państwowymi i Strażą Rybacką na rzecz ochrony natury, b.
Członkowie Zarządu. Zarząd jest
wykonywanie bezpośrednich prac pielęgnacyjnych w lasach, c. rozwijanie bazy wypoczynkowej
powołany do kierowania bieżącą
poprzez budowę nowych elementów małej architektury.
działalnością Stowarzyszenia. Do
reprezentowania Stowarzyszenia
oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Andrzej Dębicki

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 05
kontroli
lutego 2019r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
.
Zebrania
Członków z
dnia 18 lutego
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
8324/
BDO/I/19

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 19
kontroli
stycznia
wewnętrznej 2019r., zm.
.
uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia 13 lutego
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5172/
BDO/I/19

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Członków z
organu
dnia 03 marca
kontroli
2018r.
wewnętrznej
.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1240
7/BD
O/I/19
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KOŁO PRZYJACIÓŁ
AKADEMII
DOGOLAND

28.02.2019

ul.
1. a. promowanie humanitarnych metod wychowania i szkolenia psów, b. promowanie
humanitarnych metod pracy psychologicznej z psami, c. zapobieganie przypadkom agresji psów, Zakopiańska
d. poprawianie relacji między właścicielami psów a resztą społeczeństwa, e. zmniejszanie stopnia 4/3, 71-451
Szczecin
zjawiska bezdomności psów, f. promowanie wiedzy na temat dobrostanu psów, g.
przeciwdziałanie niehumanitarnemu traktowaniu psów, h. ochrona życia i zdrowia ludzi
poszkodowanych w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń stanowiących
zagrożenie, i. realizacja zadań w zakresie wykorzystywania psów w ratownictwie
poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym.
2. Obszar Polski.
3. a. organizacja grupy
przewodników z psami ratowniczymi, zwanej dalej Zachodniopomorską Grupą Tropiącą, w skrócie
Grupa Tropiąca, specjalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem psów poszukiwawczychterenowych, poszukiwawczych, gruzowiskowych, tropiących, zwłokowych i o innych
specjalizacjach; b. szkolenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich
przewodników należących do Grupy Tropiącej w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i
zagraniczne, c. wyposażenie Grupy Tropiącej w sprzęt, umundurowanie i materiały dydaktyczne,
d. prowadzenie działań zmierzających do integracji grup ratowniczych, e.poszukiwanie źródeł
finansowania, darczyńców - osób prawnych i fizycznych w kraju i zagranicą, programów
pomocowych, gotowych wspierać finansowo i merytorycznie programy szkoleniowe i treningowe
związane z psami ratowniczymi, f. konsultowanie i wymiana doświadczeń teoretycznych i
praktycznych ze specjalistami, ratownikami oraz jednostkami GOPR, TOPR, Straży Pożarnej,
Straży Granicznej, Policji, PCK oraz innymi podmiotami używającymi w swoich działaniach
wyspecjalizowanych psów, g. aktywne uczestnictwo członków Grupy Tropiącej z psami
ratowniczymi w akcjach poszukiwawczych i działaniach ratunkowych; h. współpraca z centrami
zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszami, jednostkami koordynującymi działania ratunkowe; i.
współdziałanie z innymi jednostkami ratowniczymi; j. wyposażenie psów ratowniczych i ich
opiekunów w sprzęt specjalistyczny ułatwiający działania poszukiwawcze i ratunkowe; k. działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, w tym w szczególności, bezpiecznego
transportu zwierząt, bezpiecznego transportu dzieci, działania prewencyjne w zakresie wypadków
drogowych, l. współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, m.
organizacja imprez pokazowych, symulacyjno-treningowych, wystaw, koncertów, happeningów,
aukcji, zbiórek publicznych i akcji medialnych mających na celu, zawodów sportowych, n.
działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych budująca właściwe normy zachowań i
postaw wobec psów, informująca o istotnej roli psów w życiu i pracy człowieka oraz o
bezpieczeństwie kontaktów z psami, o. organizacja grupy wolontariuszy z psami tzw. Grupa
Pokazowa, która będzie prowadziła działalność edukacyjną, p. edukacja w zakresie pierwszej
pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, sytuacji nadzwyczajnych, wsparcia psychicznego,
działań przeciwpożarowych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Marita Płoszaj-Pietrzak.

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 30
stycznia
2019r., zm.
Uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia 23 lutego
2019r.

NIE

brak

brak

brak
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STOWARZYSZENIE
WYWROTKA

01.03.2019

1. a. działania na rzecz pożytku publicznego, przedstawianie walorów turystycznych, kulturalnych ul. 5-go Lipca
11D/12, 70i rozrywkowych poprzez rozwój działalności charytatywnej oraz promocję i organizację
375 Szczecin
wolontariatu; b. aktywizacja mieszkańców miast polskich i mniejszych miejscowości poprzez
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych; c. podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości kulturowej i
turystycznej regionu poprzez rozwijanie kultury, sztuki, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, wspierania i rozwijania ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz
rozwijanie turystyki i krajoznawstwa; d. ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez promocję historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu; e. działanie na rzecz
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez tworzenie partnerstw
służących kreowaniu i wspieraniu wydarzeń kulturalnych; f. działania transgraniczne z
jednoczesnym zawiązywaniem więzi kulturalno-rozrywkowych na arenie międzynarodowej; g.
ochrona i promocja zdrowia; h. ratownictwo i ochrona ludności; i. nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie.
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. a.
organizacja imprez i innych zdarzeń oraz eventów dla swoich członków i ich rodzin oraz innych
osób fizycznych i prawnych; b. organizacja zebrań, spotkań, wykładów, koncertów itp.; c.
współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami oraz władzami samorządowymi, Skarbem
Państwa i organizacjami pozarządowymi; d. współpraca z firmami, instytucjami i ośrodkami kultury
w Polsce i za granicą w celu realizacji wspólnych projektów; e. tworzenie partnerstw we
wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i prywatnymi; f. działalność
edukacyjna, wydawnicza i informacyjna; g. podejmowanie innych działań zgodnych z celami
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Krzysztof Sowa.

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycieli z
wewnętrznej dnia 24 lutego
2019r.

NIE

brak

brak

brak
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TOWARZYSTWO
HISTORII
WOJSKOWOŚCI
"DRAGON"

01.03.2019

ul.
1. a. organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań nad historią wojskowości
oraz historii państwa polskiego i upowszechniania ich efektów, b. wspieranie kształcenia kadr i Zakopiańska
4/3, 71-451
tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości, historii Polski, c.
Szczecin
umacnianie więzi środowiska naukowego historyków, w szczególności wojskowości, d. popieranie
indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości oraz historii Polski, e.
reprezentowanie interesów stowarzyszenia wobec innych organizacji społecznych, organów
administracji samorządowej i państwowej.
2.
Obszar Polski.
3.
a. organizowanie badań naukowych, forów, konferencji, spotkań naukowych i odczytów, wystaw
czasowych, b. wydawanie własnych publikacji, popularyzacja historii wojskowości oraz historii
Polski za pomocą mediów społecznościowych i innych, c. organizowanie oraz uczestnictwo w
imprezach rekonstrukcji historycznej i zawodach sportowych, d. gromadzenie środków
materialnych oraz gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami stowarzyszenia przy zachowaniu
obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, e. otaczanie opieką żołnierzy - weteranów
Wojska Polskiego, f. otaczanie opieką mogił żołnierzy Wojska Polskiego.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Marek Wawrzyniec Pietrzak

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 21
stycznia
2019r., zm.
Uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia 23 lutego
2019r.

NIE
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IGNIS SOLUTION

01.03.2019

ul.
1. a. popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, b. opracowywanie własnych
Zakopiańska
standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, c. podejmowanie działań dla zapewnienia
wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności 4/3, 71-451
Szczecin
wyrobów budowlanych, d. doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków
Stowarzyszenia, e. działanie na rzecz wdrażania technologii „inteligentnego domu" w instalacjach
elektrycznych, f. działanie na rzecz podnoszenia kompetencji instalatorów i integratorów w
zakresie technologii, g. promowanie idei budownictwa „inteligentnego", h. propagowanie idei
społeczeństwa informacyjnego, i. inspirowanie rozwoju przemysłu i produkcji oraz wdrażanie do
stosowania urządzeń i systemów służących technicznej ochronie osób i mienia, a także metod
zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem osób, obiektów i obszarów, j. inspirowanie
rozwoju naukowo-technicznego oraz upowszechnianie wiedzy o zabezpieczeniach technicznych i
zarządzaniu bezpieczeństwem, ochronie przeciwpożarowej, k. inicjowanie i podejmowanie działań
prewencyjnych w zakresie ochrony osób i mienia, l. popularyzowanie różnorodnych form i metod
ochrony osób i mienia wśród społeczeństwa oraz rozszerzanie ich na różnorodne dziedziny, m.
wspieranie wszechstronnego rozwoju ludzi oraz budowanie płaszczyzny współpracy różnych
środowisk, w tym akademickich, twórczych, medialnych, managerskich, prawniczych i
businessowych.
2. Obszar Polski.
3. a. organizacja warsztatów rozwoju intelektualnego. ruchowego i emocjonalnego, b. organizacja
konferencji i seminariów, c. promowanie ciekawych, interaktywnych metod zdobywania wiedzy
oraz praktycznych umiejętności, d. propagowanie postawy aktywności i pozytywnego podejścia do
życia, e. ułatwianie ludziom młodym rozwoju zawodowego i kariery, f. prowadzenie działalności
doradczo-eksperckiej, szkoleń specjalistycznych, dobrowolnej certyfikacji firm świadczących
usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej technicznego zabezpieczenia oraz inteligentnego
budownictwa, g. opiniowanie projektów systemów zarządzania bezpieczeństwem, h. opiniowanie
systemów i urządzeń technicznych służących ochronie osób i mierna, i. opracowywanie koncepcji
i projektów wykonawczych ochrony obiektów i obszarów z wykorzystaniem systemów
technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz uwzględniających aspekty organizacyjne,
prawne, obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne, j. upowszechnianie informacji
technicznej w zakresie pozytywnie zweryfikowanych systemów i urządzeń służących ochronie
osób i mienia, k. rekomendowanie produktów i usług w dziedzinie systemów technicznej ochrony
osób i mienia oraz przeciwpożarowej.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Marek Wawrzyniec Pietrzak

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 02
lutego 2019r.,
zm. Uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia 23 lutego
2019r.
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MODERN THINKING

14.03.2019

1.1) działania na rzecz propagowania czynnego uczestnictwa w tworzeniu kultury przez obywateli; 2) działanie w roli
ul.
inkubatora pomysłów, czyli stwarzanie płaszczyzny do wymiany myśli i generowania twórczych idei i spostrzeżeń,
Kostrzewskie
prowadzących do podjęcia następczych działań w postaci wytwarzania: inicjatyw, produktów, usług, wynalazków, startgo 19/2, 71upów, działań na rzecz kultury lub jakiejkolwiek innej aktywności, której inspiracją były działania Stowarzyszenia; 3)
793 Szczecin
zaangażowanie społeczeństwa do dyskusji, formułowania wniosków i następczego działania w kwestiach ważnych
i/lub problematycznych współcześnie; 4) stymulowanie do niezależnego i krytycznego myślenia odnośnie
współcześnie występujących zjawisk społecznych i ekonomicznych; 5) budowanie i promocja wizerunku regionu;
szczególnie poprzez kanały audio-wizualne oraz wydarzenia o charakterze medialnym; 6) przyspieszanie rozwoju
kulturowego i gospodarczego Polski; 7) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i
intelektualnego w tym promocja języka ojczystego; 8) edukacja młodzieży, uczniów oraz dorosłych, organizowanie
szkoleń i kursów zgodnie z zastanym zapotrzebowaniem na danym terenie; 9) edukacja psychologiczna i poradnictwo
dotyczące tematów związanych z psychologią; 10) inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych, w
tym pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 11) tworzenie dorobku
myślowego, filozoficznego, artystycznego i koncepcyjnego kraju; 12) edukacja w zakresie podejmowania aktywności
zawodowej, sztuki autoprezentacji, budowania wizerunku i autopromocji; 13) działania w sferze ochrony i promocji
zdrowia; 14) udostępnianie wiedzy medycznej odbiorcom spoza środowiska akademickiego oraz ułatwianie dostępu
do niej; 15) działanie na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego; 16) promowanie idei tolerancji dla inności,
empatii, zrozumienia i bezinteresownej dobroczynności; 17) wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz
integracja społeczna bez względu na klasy i podziały; 18) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu; 19) prowadzenie działań w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych umiejętności; 20) działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 21) udział w życiu społecznym, intelektualnym,
kulturalnym i politycznym kraju; 22) wzbudzanie zainteresowania filozofią i upowszechnianie wiedzy na temat
wartości mających znaczenie ponadczasowe; 23) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich; 24) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in. rozwijanie
świadomości ekonomicznej; 25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. działania na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego i szerzenia akceptacji dla innych kultur; 26) wydawanie materiałów propagujących ekonomię,
przedsiębiorczość, rozwój osobisty, zdrowy tryb życia, ochronę środowiska oraz monografii tematycznych; 27)
działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 28) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 29) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych; 30) promocja
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 31)
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 32) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości; 33) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności; 34)
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 35) działania w sferze
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 36) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego; 37) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 38) działania
w sferze rozpowszechniania zdrowego sposobu żywienia; 39) działania w sferze turystyki i krajoznawstwa; 40)
działalność na rzecz integracji lokalnej, integracji ogólnopolskiej i integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami; 41) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 42) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 43)
wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę
stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony
środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje; 44) działania na rzecz ekologii i
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 45) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w
ochronie środowiska; 46) wspieranie pro-środowiskowych inicjatyw obywatelskich; 47) tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 48) wspieranie działań na rzecz
odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji; 49) promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i
inwestycji w dziedzinie kultury w oparciu o lokalne zasoby; 50) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji
ekologicznej; 51) promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi
zajmującymi się działalnością proekologiczną; 52) ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub
zagranicznych na cele regulaminowe; 53) promocja i organizacja wolontariatu; 54) działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w niniejszym paragrafie; 55) wykonywanie
innych zadań publicznych. 2. Rzeczpospolita Polska. 3. a) organizowanie spotkań stymulujących do niezależnego

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Milena Hałko-Prezes,
Patryk Nieczuj-ChłopickiWiceprezes, Konrad NieczujChłopicki-Wiceprezes. Do
zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania
innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach
majątkowych wymagane są
podpisy co najmniej dwóch
członków Zarządu działających
łącznie.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z dnia 19
kontroli
lutego 2019r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
.
Zebrania
Członków z
dnia 13 marca
2019r.

NIE
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KLUB KAPITANÓW
JACHTOWYCH

22.06.2018,
zm.
15.03.2019

Wały
1. a. informowanie członków Klubu o zmianach w przepisach dotyczących uprawiania żeglarstwa
Chrobrego 1,
oraz w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi, nawigacji i łączności, b. konsolidacja środowiska
70-500
żeglarskiego, c. tworzenie bazy danych kapitanów jachtowych, d. opiniowanie i inicjowanie zmian
Szczecin
w projektowanych przepisach dotyczących żeglarstwa, e. uczestniczenie w programach edukacji
morskiej młodzieży, f. pomoc i doradztwo kapitanom objętym postepowaniem przed Izbą Morską,
g. współpraca z innymi organizacjami.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. prowadzenie wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych dotyczących wszystkich
dziedzin wiedzy żeglarskiej, b. współpraca z PZŻ, Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem
Żeglarskim oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz popularyzacji i rozwoju żeglarstwa, c.
stosowanie innych, zgodnych z regulaminem, środków działania zmierzających do realizacji celów
Klubu.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Urszula TeodorczykPrezes, Mirosław SzymiecSkarbnik, Henryk Kałuża-V-ce
Prezes, Władysław ŁąckiSekretarz. Do reprezentowania
Klubu na zewnątrz,
podejmowania zobowiązań i
składania oświadczeń woli,
upoważnieni są Prezes i V-ce
Prezes Klubu oraz osoby przez
nich upoważnione do określonych
spraw.

Stowarzysz uchwała Nr 1
enie zwykłe
Walnego
nie posiada Zgromadzenia
organu
z dnia
kontroli
14.05.2018r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
Nr 1 z dnia
11.06.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1713
0/BD
O/XXXV
III/19
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SZCZECIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
SKANDYNAWISTÓW

18.03.2019

ul.
1. a. rozpowszechnianie kultury skandynawskiej w województwie zachodniopomorskim i
Szwoleżerów
pozostałej części kraju, b. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
18/218, 71przedsiębiorczości i usług, c. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację,
062 Szczecin
wychowanie i oświatę.
2. Województwo
zachodniopomorskie.
3. a. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów, zjazdów, wystaw, b. współpraca
z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, państwowymi placówkami
naukowymi i dydaktycznymi, c. wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjnoszkoleniowych, informacyjno-prawnych, naukowych oraz popularnonaukowych, d. organizowanie
wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Jordan Siemianowski

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 06
marca 2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1765
1/BD
O/I/19

49

STOWARZYSZENIE
SORRENTO

04.09.2017,
zm.
18.03.2019

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Janusz Dudziński Prezes, Bronisław Biel Wiceprezes, Lech Prieff Wiceprezes. Do reprezentowania
Stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków
Zarządu.

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Założycielskie
organu
go z
kontroli
26.07.2017r.,
wewnętrznej zm. uchwałą
Zebrania
Członków z
01.09.2017r.,
zm. uchwałą
Zgromadzenia
Członków z
20.02.2019r.,
zm. uchwałą
Zgromadzenia
Członków z
15.03.2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1453
2/BD
O/XXXV
III/19

1. a. rewitalizacja poprzez odbudowę historycznej kawiarni „Sorrento" w Szczecinie, miejsca
kultowego dla kultury Szczecina lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.
2. Rzeczpospolita Polska
3. a. przeprowadzenie prac remontowych budynku kawiarni, b. odszukanie żyjących artystów
związanych z Sorrento, c. odkrywanie kultury lat 50-tych i 60-tych Szczecina, d. integracja
środowisk historyczno-kulturalnych Szczecina, e. udostępnienie młodym talentom możliwości
samorealizacji, f. szerzenie kultury w regionie.

ul.
Mickiewicza
2, 70-384
Szczecin

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, b. ochrona i promocja zdrowia, w
reprezentowane jest przez
szczególności zdrowego stylu życia, c. działalność na rzecz kultury i sztuki, d. promowanie tańca, Goleniowska
111/17, 70- Zarząd: Adriana Gogiel-Prezes,
jako aktywności fizycznej i artystycznej wśród osób powyżej 30. roku życia oraz w wieku
830 Szczecin Joanna Kaczmarczyk i Łukasz
emerytalnym, e. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, f.
Słowikowski-Wiceprezesi, Maria
promowanie województwa zachodniopomorskiego, miasta Szczecina i społeczności lokalnej. 2.
Drzewoszewska, Monika PelczarObszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecin i
Członkinie Zarządu. Do
obszaru województwa zachodniopomorskiego.
zaciągania zobowiązań
3. a. współdziałanie na zasadach pracy społecznej członków stowarzyszenia, b. współdziałanie z
majątkowych wymagany jest
terenowymi organami administracji publicznej oraz samorządem w celu realizacji zadań z zakresu
podpis co najmniej trzech
ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, kultury i sztuki, c. nawiązywanie kontaktów z
członków Zarządu. Do
zainteresowanymi jednostkami władzy publicznej i samorządu oraz podmiotami gospodarczymi w
reprezentowania stowarzyszenia
zakresie możliwości wsparcia działalności stowarzyszenia, d. współpraca z lokalnymi, krajowymi,
w pozostałym zakresie
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami
upoważniony jest każdy członek
stowarzyszenia, e. pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność
Zarządu jednoosobowo.
stowarzyszenia z dostępnych środków pomocowych (grantów, dotacji itp.), f. planowanie i
zapewnienie zaplecza, wyposażenia oraz zaangażowania specjalistów realizujących zadania z
zakresu działań artystyczno-kulturalnych, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, g.
planiwanie, organizacja oraz udział w inicjatywach umożliwiających zdobywanie i doskonalenie
umiejętności tanecznych, h. udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach
kulturalnych, sportowych oraz tanecznych, i. planowanie i organizacja wyjazdów
upowszechniających i wspierających aktywność fizyczną i ochronę zdrowia, w szczególności
umiejętności tanecznych członków stowarzyszenia, j. planowanie, organizacja oraz udział w
imprezach kulturalnych, projektach artystycznych, szkoleniach, warsztatach, plenerach,
konferencjach, spotkaniach, wycieczkach i wymianie międzynarodowej, k. opracowywanie
materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, l. prezentowanie dorobku artystycznego
stowarzyszenia.

127

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
TAŃCA LATINO
LEJDIS

21.03.2019

95

STOWARZYSZENIE
BUDOWY DROGI I
OŚWIETLENIA UL.
WIKINGÓW

12.07.2018,
zm.
01.04.2019

1. a. budowa drogi i oświetlenia, b. eksploatacja i zarządzanie.
2. Szczecin.
3. a. wpłaty na realizację zadań przez członków.

ul. Wikingów
7, 71-778
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Romuald Złotucha

128

REGIONALNE
STOWARZYSZENIE
POMOCY
"OTWARTE SERCE"

11.04.2018

1. a. integracja i aktywizacja społeczna, b. działalność charytatywna, c. udzielanie pomocy
ludziom potrzebującym, d. udzielenie pomocy dzieciom, e. udzielanie pomocy bezdomnym, f.
udzielanie pomocy ludziom starszym i schorowanym.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. zdobywanie darczyńców, b. prowadzenie działalności charytatywnej, c. wykorzystania
wszelkich możliwych i dostępnych środków i formy informowania społeczeństwa o problemach
seniorów, bezdomnych i ludzi schorowanych.

ul. Wiejska
20, 70-621
Szczecin

129

SPOŁECZNY
KOMITET BUDOWY
UZBROJENIA W UL.
MIRABELKI

16.04.2019

ul. Szwedzka
1. a. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mirabelki, b. budowa kanalizacji deszczowej w ul.
19/1, 71-791
Mirabelki, c. budowa przyłączy gazowych, d. wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni ul.
Szczecin
Mirabelki, e. uzyskanie dofinansowania Gminy na wykonanie kanalizacji.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. wyłonienie projektanta i zlecenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
b. wyłonienie wykonawców i zlecenie prac budowlanych, c. zgłoszenie stosownych wniosków do
właściwych jednostek Urzędu Miasta Szczecin wraz z dalszymi formalnościami.

Stowarzysz
enie zwykłe
posiada
organ
kontroli
wewnętrznej
: Komisję
Rewizyjną:
Joanna
Portka i
Teresa
AlickaCzłonkinie
Komisji
Rewizyjnej.

Regulamin
przyjęty
Uchwałą Nr
2/2019
Zebrania
Założycielskie
go z dnia
26.02.2019r.,
zm. Uchwałą
Nr 5/2019
Zebrania
Członków z
dnia
19.03.2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
1594
3/BD
O/I/19

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Czlonków z
organu
dnia
kontroli
08.06.2018r.
wewnętrznej

NIE

Uchwał
a z dn.
18.03.2
019r. o
rozwiąz
aniu
stowarz
yszenia
zwykłeg
o

brak

brak

UNP:
2117
0/BD
O/XXXV
III/19

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Ryszard Pakuła

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 30
marca 2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2389
3/BD
O/I/19

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Krzysztof Zabłocki

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą Nr
organu
2/2018
kontroli
Zebrania
wewnętrznej Założycielskie
go z dnia 23
lipca 2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
2473
1/BD
O/I/19

12

"ŁĄKI NAD
BUKOWĄ"

13.10.2016,
zm.
17.04.2019

95

STOWARZYSZENIE
BUDOWY DROGI I
OŚWIETLENIA UL.
WIKINGÓW

12.07.2018,
zm.
01.04.2019,
zm.
19.04.2019

69

JADŁODZIELNIA
SZCZECIN

Stowarzyszenie zwykłe
1. a. podejmowanie inicjatyw i działań zagospodarowania nieruchomości poprzez wybudowanie al. Wojska
Polskiego
reprezentowane jest przez
urządzeń infrastruktury technicznej polegającej na ułożeniu sieci, linii, przewodów i wszelkich
197/1, 71Zarząd: Radosław Steblewski,
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych oraz innych działań mających na celu
334 Szczecin
Anna Wernikowska, Iwona
polepszenie warunków bytowych związanych z posiadaniem przez właścicieli działek,
Galińska, Jacek Błoszko. Do
b. reprezentowanie właścicieli działek przed organami administracji samorządowej, organami
reprezentowania Stowarzyszenia
administracji rządowej, urzędami, zakładami: gazowniczym, energetycznym,
na zewnątrz uprawnieni są
wodnokanalizacyjnym i innymi w zakresie realizacji działań wynikających z celu Stowarzyszenia
wszyscy członkowie Zarządu
zawartego w Regulaminie, a ponadto innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, bankami
jednoosobowo.
oraz osobami fizycznymi prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. a. wyrażanie stanowiska członków stowarzyszenia na forum publicznym, b. kierowanie do
władz inicjatyw i postulatów w przedmiocie realizacji celów zawartych w Regulaminie, c.
współpraca z administracją samorządową i innymi jednostkami organizacyjnymi, d. opracowanie
stosownych dokumentów, e. organizowanie spotkań, f. występowanie z wnioskami do właściwych
organów administracji, g. inne działania realizujące cele zawarte w regulaminie.

1. a. budowa drogi i oświetlenia, b. eksploatacja i zarządzanie.
2. Szczecin.
3. a. wpłaty na realizację zadań przez członków.

ul. Wikingów
7, 71-778
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Romuald Złotucha

12.04.2018, 1. a. ratowanie żywności przed zmarnowaniem, b. udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej i
ul.
Stowarzyszenie zwykłe
zm.
reprezentowane jest przez
socjalnej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, c. budowanie społecznego poparcia dla Żółkiewskieg
10.07.2018, idei niemarnowania żywności, d. edukacja na rzecz i promocja koncepcji dzielenia się żywnością i o 4, 70-345
Zarząd: Elżbieta Abramowiczzm.
Szczecin
Prezes, Dorota Demskaniemarnowania wszelkich wytworzonych dóbr.
05.12.2018,
Wiceprezes, Przemysław
2. Unia Europejska.
zm.
Dubiniecki-Wiceprezes,
3. a. udostępnianie przestrzeni do dzielenia się żywnością i przedmiotami wchodzącymi w zakres
06.06.2019 pomocy socjalnej, b. organizacjea i uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu promocję idei
Małgorzata Zajączkowska-NoceńWiceprezes. Do reprezentowania
niemarnowania zasobów, c. współpraca z różnorodnymi podmiotami celem przekazywania
Stowarzyszenia, w tym do
nadwyżek żywności zdatnej do spożycia oraz przedmiotów wchodzących w zakres pomocy
zaciągania zobowiązań w imieniu
socjalnej.
Stowarzyszenia wymagany jest
podpis jednego członka Zarządu.

Stowarzysz uchwała z dnia
enie zwykłe 23.09.2016r.
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

NIE

Uchwał
a Nr
4/2019
Zgroma
dzenia
Członkó
wo
rozwiąz
aniu
stowarz
yszenia
i
wyborze
likwidat
ora z
dn.
06.04.2
019r.

Jacek
Błoszko

brak

UNP:
2556
1/BD
O/XXXV
III/19

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
nie posiada Czlonków z
organu
dnia
kontroli
08.06.2018r.
wewnętrznej

NIE

Uchwał Romuald
a z dn. Złotucha
18.03.2
019r. o
rozwiąz
aniu
stowarz
yszenia
zwykłeg
o

brak

UNP:
2117
0/BD
O/XXXV
III/19

Stowarzysz
uchwała
enie zwykłe
Zebrania
posiada
Założycielskie
organ
go
kontroli
Stowarzyszeni
wewnętrzneja z dnia
Komisję
05.04.2018r.,
Rewizyjną: zm. uchwałą
Beata
nr 6/2018
Jezierska- Zgromadzenia
Przewodnic Członków z
ząca, Iwona
dnia
Ligocka,
24.10.2018r.,
Katarzyna
zm. uchwałą
Siewruknr 1/2019
Członkowie Zgromadzenia
Komisji.
Członków z
dnia
21.02.2019r.

NIE

art. 28usunięci
e
nieprawi
dłowości
w
terminie,
Prezyde
nt Miasta
Szczecin
, dn.
24.04.20
19r.

UNP:
2737
1/BD
O/XXXV
III/19

brak

brak

ul. Cztery
Pory Roku
11/5, 71-806
Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Wiesława
Małkiewicz

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

uchwała z dnia
20.04.2017r.,
zm. uchwała z
dn.
01.02.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4393
2/BD
O/XXXV
III/19

ul.
Poniatowskie
go 33B/2, 71111 Szczecin

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Grzegorz Czarnecki

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 03
lipca 2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4501
0/BD
O/I/19

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej
go z dnia
04.05.2019r.,
zm. Uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia
28.06.2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3250
9/BD
O/I/19

ul. Parkowa
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzysz
uchwała
1. a. wsparcie rodziców dzieci obciążonych chorobami, dysfunkcjami, b. wsparcie osób
20/13, 71reprezentowane jest przez
enie zwykłe
Zebrania
niepełnosprawnych, c. projekt Mama to Kobieta-wsparcie i umacnianie rodziców w byciu
621 Szczecin
przedstawiciela, którym jest
nie posiada Założycielskie
potrzebnym dla otoczenia i spełnianiu się w innych rolach niż rodzic, d. pomoc charytatywna
Izabela Wojtkiewicz-Bobrowska
organu
go z dnia
potrzebującym, e. integracja chorych i niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi, f. projekt Mama
kontroli
09.07.2018r.,
niepełnosprawnego dziecka na drugim na etacie.
wewnętrznej zm. uchwała
2. Województwo zachodniopomorskie, a w szczególnych przypadkach może objąć
Nr 3/07/2019
miejscowości na terenie całej Polski.
Zebrania
3. a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, b. zbiórki
Członków z
publiczne, akcje charytatywne, c. gry i zabawy, d. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o
dn.
pobonych celach działania, e. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
12.07.2019r.
administracji w przypadku braku środków czy pozwolenia na realizację niektórych celów
Stowarzyszenia.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4673
5/BD
O/XXXV
III/19

1. 1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie
zwalczania bezdomności zwierząt. 2. Ochrona Środowiska. 3. Podnoszenie świadomości
społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 4. Działanie na rzecz wpierania
wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt. 5.
Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt. 6. Prowadzenie działalności
informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem ochrony praw zwierząt, dziedzictwa
przyrodniczego oraz ekologii. 7. Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw
propagujących idee praw zwierząt i ochrony środowiska. 8. Niesienie pomocy porzuconym i
krzywdzonym zwierzętom. 9. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom
bezdomnym.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. 1. współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami w
zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt, 2. współpraca z władzami
samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Stowarzyszenia, 3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowymi
organizacjami, instytucjami o tym samym, lub podobnym profilu działania, 4. prowadzenie akcji
propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych, 5.
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej,
promocyjnej i reklamowej, 6. prowadzenie, zakładanie i wpieranie przytulisk, schronisk, ośrodków
dla zwierząt, 7. prowadzenie wirtualnej adopcji zwierząt w zakresie własnym oraz ze współpracą z
ośrodkami, przytuliskami oraz schroniskami dla zwierząt, 8. zbieranie środków finansowych i
rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia, 9. organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i
sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów
Stowarzyszenia, 10. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących
problematyki ochrony środowiska i zwierząt, 11. promocja i reklama firm i instytucji wspierających
1. a. wspieranie szeroko rozumianej kultury, b. upowszechnianie kultury polskiej, c. propagowanie
fotografii i historii, d. wspieranie współpracy międzynarodowej.
2. Województwo zachodniopomorskie.
3. a. inicjowanie i organizacja wydarzeń, b. współpraca z podmiotami i osobami z kraju i
zagranicy, c. wydawanie publikacji, d. działania w mediach elektronicznych.
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Stowarzyszenie
KociArka

06.06.2017,
zm.
23.05.2018,
zm.
08.07.2019
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1839 ASSOCIATION

09.07.2019
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"CZYSTA WODA"

15.07.2019

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. rzetelna informacja o ważności wody dla zdrowia człowieka, b. szerzenie informacji na temat
Dąbrowskieg
reprezentowane jest przez
wody poprzez konferencje, odczyty, opracowania.
2. Granice Rzeczypospolitej
o 38/40 lok.
Zarząd: Elżbieta SieniawskaPolskiej.
3. a.
popularyzacja czystej wody jako skutecznego środka przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym 110, 70-100 Mazur-Prezes, Tamara Popowa i
Szczecin
Karol Maciński-Członkowie
mieszkańców naszego kraju, b. ujawnianie zagrożeń wynikających z braku higieny i konsumpcji
Zarządu. Do reprezentowania
zanieczyszczonej wody, c. rozpowszechnianie wiedzy w zakresie poprawy jakości wody, d.
Stowarzyszenia oraz do
współpraca z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi.
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym
Prezesa.

96

"TO TY MAMO…"

23.07.2018,
zm.
18.07.2019

66

FANKLUB
DEPECHE MODE
"PIMPF"

22.02.2018,
zm.
24.07.2019

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. kultywowanie i upamiętnianie dorobku zespołu muzycznego Depeche Mode, w tym dorobku
reprezentowane jest przez
szczecińskiego środowiska fanów zespołu, b. umacnianie więzi koleżeńskich pomiędzy członkami Włościańska
31/9, 70-021 Zarząd: Adam Myłka - Prezes,
Fanklubu i fanami zespołu muzycznego Depeche Mode, c. upowszechnianie i umacnianie w
Szczecin
Rafał Raniowski - Wiceprezes,
społeczeństwie wiedzy o zespole muzycznym Depeche Mode, d. współpraca z innymi
Małgorzata Cybulska organizacjami i fanklubami kultywującymi historię i dorobek zespołu muzycznego Depeche Mode.
Wiceprezes. Zarząd jest
2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i
powołany do kierowania bieżącą
województwa zachodniopomorskiego.
działalnością Fanklubu. Do
3. a. utrzymywanie kontaktów z fanami zespołu muzycznego Depeche Mode, b. prowadzenie
reprezentowania Fanklubu oraz
działalności badawczej oraz edukacyjnej i kulturalnej o historii, twórczości i dokonaniach zespołu
do zaciągania zobowiązań
muzycznego Depeche Mode, c. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z
majątkowych wymagane są
rozwojem zainteresowań o zespole muzycznym Depeche Mode, d. stwarzanie warunków do
podpisy dwóch członków Zarządu
nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi,
działających łącznie, w tym
narodowościowymi i wyznaniowymi, e. prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej,
Prezesa.
wydawniczej i informacyjnej.

Stowarzysz
uchwała nr
enie zwykłe
3/2018
nie posiada
Zebrania
organu
Założycielskie
kontroli
go z dnia
wewnętrznej 13.02.2018r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4808
4/BD
O/XXXV
III/19
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JADWIGA 2

26.07.2019

ul. bł.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. rozwój życia społecznego i promowanie życia kulturalnego, b. rozwijanie relacji społecznych i
Królowej
reprezentowane jest przez
współpracy różnych podmiotów, promowanie i wspieranie inicjatyw biznesowych, kulturalnych,
Zarząd: Julia Pomykałanaukowych, gospodarczych, w szczególności w dziedzinie rewitalizacji społecznej, d. działalność Jadwigi 2/2,
70-300
Sekretarz, Marta Cieślak, Rafał
kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz społeczeństwa - zapoznanie społeczności z trendami i
Szczecin
Bajena-członkowie Zarządu. Do
osiągnięciami w sztuce lokalnych, krajowych i zagranicznych artystów, e. wspieranie inicjatyw
składania oświadczeń w imieniu
międzypokoleniowych, f. wspieranie i propagowanie twórczości młodych artystów, g. produkcja i
Stowarzyszenia, w szczególności
opracowywanie filmów dokumentalnych, oświatowych i fabularnych.
2. Cała
do zaciągania zobowiązań
Polska i Europa.
3. a. organizacja
majątkowych, wymagane jest
spotkań przedsiębiorców, ludzi sztuki, kultury, polityki i mieszkańców centrum, b. organizacja
współdziałanie dwóch
szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, c. wspieranie działalności nieformalnych grup
przedstawicieli Zarządu.
społecznych i sąsiedzkich, d. wymiana informacji gospodarczych, naukowych, legislacyjnych oraz
dotyczących kultury, e. wzmacnianie relacji i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, f.
organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji,
kursów, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez, mających
istotne znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury i sztuki oraz ich zagranicznej promocji, w tym
fundowanie nagród, g. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży i dorosłych, realizowana w różnych
formach.

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej
go z dnia
05.06.2019r.,
zm. Uchwałą
Zebrania
Członków z
dnia
22.07.2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
3950
7/BD
O/I/19
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SERCE PUSZCZY

05.08.2019

ul.
Stowarzyszenie zwykłe
1. a. oczyszczenie lasów państwowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zanieczyszczeń
reprezentowane jest przez
wynikających z nieodpowiednich działań człowieka, których skutkiem jest zaśmiecenie obszarów Kosynierów
14/31, 70- przedstawiciela, którym jest Kamil
leśnych, co powoduje szkodliwe dla środowiska skutki, zważając, by czynności porządkowe nie
786 Szczecin
Adamowicz
ingerowały w ekosystem i infrastrukturę leśną oraz nie naruszały obiektów
prywatnych lub posiadających wartość historyczną bądź przyrodniczą, b. prowadzenie kampanii
prośrodowiskowej w mediach społecznościowych o tematyce czystości w lasach.
2. Cała Polska.
3.
a. organizowanie wydarzeń mających na celu zebranie członków stowarzyszenia do zbierania
odpadów w miarę fizycznych możliwości na ustalonym obszarze leśnym, b. segregacja oraz
dostarczenie zebranych odpadów do ekoportów, zakładów odzyskiwania i składowania odpadów
bądź stacji recyklingowych, c. prowadzenie oraz aktualizowanie profili w najpopularniejszych
mediach społecznościowych (facebook, instagram, youtube).

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 27
lipca 2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
4975
1/BD
O/I/19
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STOWARZYSZENIE
MORZE
AKTYWNOŚCI

23.08.2019

135

DRUŻYNA
WIKINGÓW
HUGINNS HIRD

28.08.2019

1. a. prowadzenie działalności społecznej i prospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ul. Duńska
i młodzieży, b. prowadzenie działalności dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem możliwości, jakie 24/5, 71-795
Szczecin
daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa, c. propagowanie i rozwój twórczości
artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego
oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej, d. promocja regionu, e.
promowanie i organizacja wymian międzykulturowych, f. prowadzenie działalności ekologicznej i
edukacyjnej, g. prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze
szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy, h. wspieranie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, i. promocja i organizacja wolontariatu, j. upowszechnianie
i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji w Polsce i innych krajach, k. propagowanie zdrowego trybu życia, kultury
fizycznej, sportu i turystyki, l. prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez
sztukę dzieci i młodzieży, m. podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i
społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym
metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i
kulturalnej, n. współdziałanie z mediami oraz innymi instytucjami, o. prowadzenie działalności
edukacyjnej i wydawniczej, p. wspieranie i promocja kultury i sztuki, w tym rozwijanie i
pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw
obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego, q. kultywowanie historii, tradycji i
kultury ze szczególnym uwzględnieniem walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju
społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki.
2. Cała Polska.
3.
a. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, specjalistycznych, b. organizowanie form
zbiorowego wypoczynku takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone
szkoły, spektakle, wernisaże, koncerty, w szczególności dla dzieci w wieku szkolnym oraz osób
niepełnosprawnych, c. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością prospołeczną i
rozwojem kulturalnym, d. gromadzenie sprzętu technicznego, elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji celów statutowych, e.
rejestracja i rozpowszechnianie efektów działalności stowarzyszenia, f. organizacja akcji pomocy
potrzebującym i innych o charakterze charytatywno – humanitarnym, g. organizowanie zjazdów,
szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów, festiwali, wystaw, kiermaszy o charakterze
artystycznym – plastycznym związanych z problematyką określoną w celach stowarzyszenia, h.
organizowanie plenerów, obozów i wycieczek krajowych i zagranicznych oraz imprez
oświatowych, kulturalnych turystycznych i innych integrujących środowisko uczniów uzdolnionych
artystycznie i nie tylko, i. nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów z osobami,
instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu dorobku kultury i
sztuki w kraju i zagranicą, j. korzystanie ze środków finansowych i programów pomocowych dla
krajów Unii Europejskiej i innych, k. prowadzenie strony internetowej i rozpowszechnianie działań
stowarzyszenia, l. prowadzenie działalności wydawniczej, m. organizacja i uczestnictwo w
ul.
1. a. poszerzanie wiedzy o kulturze wikingów, b. rekonstrukcja kultury materialnej i duchowej
Kosynierów
wikingów, c. propagowanie kultury wikingów, d. udział w imprezach historycznych.
1, 70-786
2. Województwo zachodniopomorskie.
Szczecin
3. a. organizacja pokazów rzemiosł wczesnośredniowiecznych, b. udział w imprezach
historycznych, c. organizacja pokazów historycznych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Aleksandra Fryszkowska

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą nr
organu
2/2019
kontroli
Zebrania
wewnętrznej Założycielskie
go z dnia 13
sierpnia
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5377
8/BD
O/I/19

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Michał Ochmański

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 18
sierpnia
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5585
2/BD
O/I/19
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"Inicjatywa KaWtan"

09.09.2019

ul.
1. a. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, b. upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój Szeligowskie
go 15, 71demokracji, c. działalność na rzecz niwelowania nierówności społecznych, d. działalność na
050 Szczecin
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, e. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Rzeczpospolita Polska oraz kraje UE.
3. a. przeciwdziałanie stereotypom - dążność do uświadomienia problemów w postrzeganiu
społecznym poprzez sztukę, b. propagowanie działalności kulturotwóczej (eventy, wystawy, inne
wydarzenia artystyczne itp.) c. edukację i cykle dyskusyjne, d. wspieranie osób będących w
kryzysie, tworzenie grup wsparcia itp., e. współpracę z samorządem lokalnym, poradniami
zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi itp.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Magdalena Anna Górecka

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada
Uchwałą
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 31
września
2019r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
5769
1/BD
O/I/19
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"WATERPOLO
SZCZECIN"

19.09.2019

ul. Monte
1. a. propagowanie piłki wodnej oraz innych sportów wśród dzieci i młodzieży a także weteranów
sportu, b. organizowanie turniejów sportowych oraz dofinansowywanie wyjazdów sportowców, c. Cassino 7/9,
70-465
spotkania integracyjne mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
Szczecin
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie turniejów sportowych, b. finansowanie wyjazdów drużyn sportowych na
turnieje krajowe i międzynarodowe, c. organizowanie spotkań pasjonatów piłki wodnej oraz innych
dyscyplin sportu.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Andrzej Zabdyr

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą Nr 2
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 11
września 2019
r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6091
2/BD
O/I/19
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SZTUKAPROMOCJAEDUKACJA

19.09.2019

ul. Grodzka
1. a. promocja sztuki (malarstwa, grafiki, rzeźb) powstałej w Szczecinie w latach 1950-1990, ze
14/12, 70szczególnym uwzglednieniem prac Mariana Nyczki i Grażyny Harmacińskiej-Nyczki, b. szeroko
pojęta edukacja poprzez obcowanie ze sztuką, c. udostępnienie zbiorów społeczeństwu miasta i 560 Szczecin
województwa, a szczególnie uczniom i studentom szkół artystycznych oraz innym miłośnikom
sztuki, d. stworzenie tzw. pracowni historycznej, e. zachowanie zbiorów prac ww. twórców w celu
dokumentowania działań kulturalnych regionu.
2. Województwo zachodniopomorskie
3. a. organizowanie ekspozycji czasowych prac ww. artystów w instytucjach kultury - wystawy
połączone ze spotkaniami z krytykami sztuki, b. zorganizowanie stałej, powszechnie dostępnej
wystawy w lokalu przy ul. Grodzkiej 14/12 (mieszkanie + pracownia), miejscu gdzie mieszkali i
tworzyli M.Nyczka i G.Harmacińska-Nyczka, c. wydanie drukiem katalogu prac ww. artystów.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela, którym jest
Helena Kwiatkowska

Stowarzysz
Regulamin
enie zwykłe
przyjęty
nie posiada Uchwałą Nr 2
organu
Zebrania
kontroli
Założycielskie
wewnętrznej go z dnia 17
września 2019
r.

NIE

brak

brak

brak

UNP:
6219
0/BD
O/I/19

