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

Stowarzyszenie
Stomatologii 
Mikroskopowe
j

17.06.
2005r.

1. szkolenie w zakresie 
wiedzy stomatologicznej
2. negocjacje z 
dystrybutorami i 
producentami sprzętu 
medycznego i 
stomatologicznego oraz 
materiałów 
stomatologicznych
3. wymiana informacji 
pomiędzy członkami 
stowarzyszenia oraz innymi 
podmiotami
4. nadawanie certyfikatów 
jakości członkom 
stowarzyszenia.
5. nadawanie tytułu 
umiejętności „Specjalista 
Stomatologii 
Mikroskopowej”
6. współpraca z organami o 

Ul. Okrzei 4
83 – 000 
Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
Przedstawiciela
:
Maciej 
Goczewski

Komisja 
rewizyjna: 
Maciej 
Bodal i 
Dorota 
Chojnacka

Regulamin 
uchwalony 
20.03.2005r.

Zmiana 
regulaminu 
4.12.2005r.



podobnym profilu działania 
w Europie i na świecie.

Teren działania: RP

Środki działania:
1.Prowadzenie wykładów
2.Prowadzenia doradztwa 
specjalnego
3.działalność edukacyjna i 
informacyjna
4. inspirowanie działalności 
samopomocowej
5. wyzwalanie i 
wspomaganie aktywności 
społecznej
6. pomoc prawna 
poszkodowanym członkom 
stowarzyszenia

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

2 Osiedle 
Hajduczek

18.11.200
5r.

Cel: ochrona interesów, 
zapewnienie bezpieczeństwa
prawnego i reprezentacja 
obecnych i przyszłych 
mieszkańców „Osiedla 
Hajduczek” w Łapinie.

Teren działania: RP

Środki działania
1.organizacja działań 
zapewniających porządek, 
czystość i bezpieczeństwo 
na „Osiedlu Hajduczek”
2. organizuje akcje i imprezy
o charakterze lokalnym i 
ogólnopolskim zmierzające 

Ul. Ketlinga 
10, 83-050 
Kolbudy 
poczta 
Łapino

Zarząd: 
Barbara Gobis,
Mirosław 
Majewski,
Paweł Brzoska

Regulamin 
uchwalony 
8.10.2005r.



do działalności statutowej 
stowarzyszenia,
3. prowadzi działalność 
integrującą członków 
stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską,
4. współpracuje z organami 
administracji państwowej, 
innymi instytucjami oraz 
organizacjami społecznymi, 
fundacjami itp. w zakresie 
swojej działalności,
5. współpracuje w zakresie 
swoich zadań z innymi 
organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi,
6.współpracuje z wszelkimi 
dostępnymi mediami,
7.prowadzi inne działania 
sprzyjające rozwojowi 
celów statutowych 
organizacji

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

ogrodnicze 
„Rekreacja i 
zdrowie”

12.06.200
6r.

Cele działania:
1. Edukacja ekologiczna,
2.działania na rzecz ochrony
przyrody i środowiska 
miasta Pruszcz Gdański, w 
tym rzeki Raduni
3. Promocja walorów 
turystycznych regionu 
Pruszcza Gdańskiego,
4.propoagowanie aktywnego
stylu życia
5.współpraca z lokalnymi 
władzami samorządowymi 
w zakresie kultywowania 

Ul. 
Obrońców 
Pokoju 4/3
83 -000 
Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
Przedstawiciela
:
Jadwiga 
Bełczącka

Regulamin 
uchwalony 
dnia30.04.2006r.
Zmiana 
regulaminu
21.06.2006r.



tradycji lokalnych,
6.edukacja kulturalna
7.występowanie do 
samorządu gminy z 
wnioskami dotyczącymi 
całokształtu spraw 
związanych z terenem, na 
którym znajdują się działki 
ogrodnicze użytko0wane 
przez członków 
stowarzyszenia,
8. opiniowanie wszelkich 
projektów gminy 
dotyczących obszaru i 
otoczenia działek 
ogrodniczych użytkowanych
przez członków 
stowarzyszenia

Teren działania: Miasto 
Pruszcz Gdański

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

Zameczek – 
Wspólna 
przyszłość

27.10.200
6r.

Cel: praca lokalnej 
społeczności na rzecz 
rozwoju Grabin – Zameczku

 Teren działania: 
miejscowość Grabiny – 
Zameczek

Środki działania
1.Integracja lokalnej 
społeczności
2.diagnozowanie potrzeb 
mieszkańców
3. współpraca z władzami 
samorządowymi w zakresie 
przepływu informacji i 
projektów realizowanych w 

Ul. Rycerska
32, 83 -022 
Suchy Dąb

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przed 
przedstawicieli:
Alicja 
Grabowska, 
Iwona 
Morawska

Regulamin 
uchwalony: 
14.10.2006r.



Grabinach zameczku
4.podejmowanie inicjatyw 
związanych z budową 
infrastruktury wiejskiej: 
założeniem parku 
osiedlowego, budową placu 
zabaw, parkingu przed 
budynkiem szkoły, kortu 
tenisowego, rozbudową 
szkoły o świetlicę wraz z 
zapleczem socjalnym dla 
potrzeb mieszkańców,
5.propagowanie idei 
czystego środowiska,
6.współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
działającymi na terenie 
powiatu gdańskiego

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

Stowarzyszenie
Karpiarzy

19.02.200
7r.

Cel: propagowanie 
nowoczesnego wędkarstwa 
karpiowego opartego o 
zasadę: Złów i wypuść”

Teren działania: 
województwo pomorskie

Środki działania: 
1.prowadzenie kampanii 
informacyjnych,
2.podnoszenie świadomości 
korzyści z tytułu zarybiania 
karpiem,
3.wspomaganieinicjatyw 
związanych z ochroną 
środowiska,
4.eksponowanie postaw 

ul. 
Horsztyńskie
go 1B/19
83-000 
Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Grzegorz 
Świerżewski

Regulamin 
uchwalony : 
10.02.2007r.



opartych o etykę wędkarską 
i koleżeństwo,
5. organizacja imprez i 
zawodów karpiowych w 
duchu „zdrowej” rywalizacji
6.promowanie aktywnego 
wypoczynku nad wodą
7.aranzowanie spotkań z 
organizacjami o podobnym 
charakterze działalności
8.poglębianie wiedzy o 
sposobach nowoczesnego 
połowu 

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

Przywrócenia 
Ołtarza w 
kościele pw. 
Wniebowzięcia
Najświętszej 
Marii Panny 
we Wróblewie

14.04.200
8r.

Cel: zintegrowanie 
społeczności wiejskiej 
wokół wspólnego działania 
na rzecz przywrócenia do 
kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny 
we Wróblewie ołtarza

Teren działania: RP
 Środki działania: 
współpraca z instytucjami 
kulturalnymi, studenckimi 
kołami naukowymi, innymi 
stowarzyszeniami

Wróblewo 
16A
83 -000 
Suchy Dąb

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Anna Dumara

Regulamin 
uchwalony dnia: 
3.04.2008r.

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

7 Pomorski 
Instytut 
Rozwoju

21.05.200
8

Cele:
1.Realizacja zadań 
badawczo – rozwojowych
2.promocja regionu
3.inicjowanie i kreowanie 
działań społecznych i 
gospodarczych
4. popularyzacja wiedzy z 

Trzepowo
Ul. Gdańska 
3
83-047 
Przywidz

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Marek 
Zimakowski

Regulamin 
uchwalono dnia: 
12.05.2008r.



zakresu inte4gracji 
europejskiej
5. poprawa stanu 
bezpieczeństwa,
6.ochrona i poprawa 
środowiska, propagowanie 
edukacji ekologicznej,
7.popularyzacja technik 
informatycznych,
8.Edukacja ekonomiczno-
prawna społeczeństwa,
9. umacnianie kultury 
regionalnej
10.rozwój kontaktów 
pomiędzy krajowymi a 
zagranicznymi 
przedsiębiorcami, 
organizacjami i 
samorządami,
11.zmniejszenie bezrobocia i
stymulowanie rozwoju 
gospodarczego,
12. wzrost spójności 
gospodarczej i społecznej,
13. budowa społeczeństwa 
informacyjnego
14.działalnosć oświatowo-
edukacyjna

Teren działania: RP

Środki działania:
1.wspólpraca z instytucjami 
pozarządowymi, 
samorządowymi i 
rządowymi w kraju i 
zagranicą,
2.współpraca z innymi 
organizacjami,



3. udział w projektach 
naukowo badawczych,
4. Występowanie z 
wnioskami w sprawach 
związanych z uzyskaniem 
wsparcia finansowego na 
realizację celów Instytutu,
5. pozyskiwanie środków 
finansowych na realizację 
celów statutowych,
6. finansowanie projektów 
związanych z realizację 
celów statutowych Instytutu,
7.Zachęcanie do 
sponsorowania 
przedsięwzięć 
popularyzujących rozwój 
gospodarki morskiej
8.inicjowanie i prowadzenie 
współpracy 
ponadgranicznej, 
transnarodowej i 
międzyregionalnej,
9.Oddziaływanie na zmiany 
legislacyjne,
10.wypracowanie 
instrumentów aktywnego 
oddziaływania na otoczenie 
gospodarcze,
11.dzialania na rzecz 
rozwoju infrastruktury kraju 
i regionu, 
12.podejmowanie działań 
mających na celu 
podniesienie bezpieczeństwa
morskiego,
13.działalność wydawnicza,
14.prowadzenie akcji 
promocyjnych



15.organizowanie 
konferencji, seminariów, 
szkoleń,
16.organizację i 
współorganizację targów i 
wystaw,
17.obsługa programów 
pomocowych UE oraz 
innychprogramów, funduszy
i fundacji krajowych i 
zagranicznych,
18.inne działania realizujące
cele statutowe

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

8 Osiedle 
Bursztynowe

13.10.200
8

Cele:
1.działania na rzecz 
poprawy oraz rozwoju 
warunków bytowych i 
mieszkaniowych przy ul. 
Bursztynowej w otominie,
2.wspieranie wszelkich 
działań pozyskania funduszy
na cele rozbudowy 
infrastruktury ww. ulicy oraz
ulic bezpośrednio 
przyległych; Tęczowej i 
Żurawiejul. Bursztynowa 20
Otomin, 

Teren działania:RP

Środki działania:
1.prowadzenie działalności 
promcyjnej wśród 
mieszkańców Otomina 
orazlokalnych władz 
samorządowych,
2.współdziałanie z 
instytucjami 

Ul. 
Bursztynowa
20, Otomin
80- 174

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Marek 
Łangowski

Regulamin 
uchwalony 
dnia:15.07.2008r.



samorządowymi,
3.inspirowanie, wspieranie i 
patronowanie działalności 
mającej na celu rozwój 
społeczno-gospodarczy wsi 
Otomin a w szczególności 
rejonu ul. Bursztynowej
4.ulatwianie wymiany 
informacji poprzez 
stworzenie portalu oraz 
forum internetowego,
5.dziaanie na rzecz ochrony 
środowiska i zasobów 
naturalnych wsi Otomin,
6.rozwijanie innych form 
działalności merytorycznej 
służącej realizacji celów 
statutowych

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

9 Moje Osiedle 21.01.200
9r

Cele:
1.działanie na rzecz 
podniesienia standardów 
życia i środowiska 
mieszkańców gminy 
Kolbudy,
2.aktywizacja obywatelska 
członków lokalnych 
wspólnot,
3.promocja i popieranie 
wiedzy w zakresie ochrony 
wartości środowiska 
naturalnego gminy Kolbudy,
4. tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi 
zrównoważonym rozwojem 
gminy Kolbudy

Ul. Na 
skarpie 17
83-050 
Kolbudy

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Adam 
Chwiećko

Regulamin 
uchwalony 
dnia:17.01.2009r.



Teren działania: Gmina 
Kolbudy

Środki działania:
1.organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych 
imprez,
2.współpraca z osobami i 
instytucjami o podobnych 
celach działania,
3.występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji w zakresie 
działania stowarzyszenia,
4.wspieranie samorządu 
terytorialnego w działaniach 
mających na celu 
zrównoważony rozwój 
gminy Kolbudy,
5.inne działania realizujące 
cele regulaminowe

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

10 Kolektyw 
Trzynasty 
schron

8.12.2009
r.

Ponowna 
rejestracja
24.07.201
7r.

Cel: 
1.zgłębianie i przekazywanie
wiedzy oraz rozwój 
zainteresowań związanych z 
szeroko rozumianą kulturą i 
sztuką postapokaliptyczną 
(film. Literatura, muzyka, 
rozrywka elektroniczna), 
techniką wojskową, obroną 
cywilną oraz 
bezpieczeństwem 
energetycznym

Teren działania: RP

Ul. Żwirki i 
Wigury 6/27 
83 – 000 
Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Marek 
Rauchfleisch

Po zmianie:
Zarząd:
Prezes – Marek
Rauchfleisch, 

Komisja 
Rewizyjna
Przewodnicz
ący komisji–
Jerzy Kubok
Członek-
komisji – 
Piotr 
Szpakowski

Członek 
komisji – 

Regulamin 
uchwalony dnia: 
2.12.2009r.

Po zmianie: 
regulamin 
uchwalony dnia 
14.07.2017r.

Ponown
a 
rejestrac
ja 



 
Środki działania:
Wydawanie czasopisma 
internetowego „Trzynasty 
schron – Baza wiedzy o serii
Fallout i kulturze 
postapokaliptycznej” (ISSN 
1899-6396), znajdującego 
się pod adresami: 
trzynastyschron.net/www.fal
lout3.net – realizacja funkcji
informacyjnych: 
opiniodawczej i 
opiniotwórczej:
-działalność publicystyczna 
w zakresie tematyki 
postapokaliptycznej, 
bezpieczeństwa 
energetycznego oraz 
wojskowości,
-prowadzenie internetowego
forum zrzeszającego 
społeczność zgromadzoną 
wokół czasopisma 
internetowego Trzynasty 
Schron, oraz interesującą się
tematyką 
postapokaliptyczną,
-działalność informacyjna w 
zakresie promocji wydarzeń 
związanych tematycznie z 
zakresem działalności 
strony.

Po zmianie:
1.pogłębianie wiedzy 
członków Trzynastego 
Schronu na temat kultury i 
sztuki związanej z 

Wiceprezes – 
Kamil 
Kwiatkowski
Skarbnik – 
Janusz 
Zieliński 
Członek 
zarządu – 
Tomasz Tytłak
Członek 
zarządu – 
Krzysztof 
Szczerbiński

Grzegorz 
Biernacki



fantastyką 
postapokaliptyczną, zwaną 
dalej fantastyką PA,
2.popularyzacja wśród 
społeczeństwa, zwłaszcza 
wśród młodzieży6 fantastyki
PA,
3.działalność naukowo – 
badawcza nad fantastyką 
PA,
4.wymiana kulturowa z 
miłośnikami fantastyki PA w
kraju i zagranicą,
5.tworzenie dogodnych 
warunków kontaktu z 
dziełami oraz twórcami 
fantastyki PA,
6.zrzeszanie miłośników 
fantastyki PA,
7.szerzenie wiedzy 
związanej z ekologią oraz 
ochroną dóbr kultury, 
8.propoagowanie aktywnego
trybu życia poprzez 
promocję sportu oraz 
turystyki,
9.promowanie Honorowego 
Krwiodawstwa,
10.upowszechnianie wiedzy 
związanej z obronnością, 
bezpieczeństwem państwa, 
ratownictwem oraz ochroną 
przeciwpożarową

Teren działania: RP

Środki działania:
1.prowadzenie działalności 
wydawniczej, prasowej oraz 



kolportażowej,
2.prowadzenie strony www, 
forum dyskusyjnego oraz 
innych zasobów 
internetowych należących 
do Stowarzyszenia,
3.organizowanie i 
wspieranie konferencji, 
dyskusji, pokazów, 
seminariów, konkursów oraz
innych spotkań kulturalnych 
dla miłośników fantastyki 
PA,
4.przyznawanie nagród 
osobom szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju 
fantastyki PA,
5.utrzymywanie kontaktów, 
współpraca oraz wymiana 
doświadczeń i informacji z 
pokrewnymi instytucjami i 
organizacjami w kraju i 
zagranicą,
6.współpraca z władzami 
państwowymi, 
samorządowymi, sektorem 
gospodarczym, środkami 
masowego przekazu, 
placówkami kulturalnymi i 
edukacyjnymi oraz osobami 
z życia publicznego, 
zainteresowanych rozwojem
środowiska miłośników 
fantastyki PA lub mogącymi 
udzielić wsparcia w 
realizacji celów 
Stowarzyszenia,
7.organizowanie oraz 
prowadzenie szkoleń 



związanych z celami 
Stowarzyszenia,
8. prezentowanie opinii 
członków oraz organów 
Stowarzyszenia w sprawach 
dotyczących jego celów,
9.prowadzenie działalności 
informacyjnej oraz 
promocyjnej, służącej 
realizacji celów 
Stowarzyszenia

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

11 Stowarzyszenie
na rzecz 
rozwoju 
lokalnego 
-PROGRES”

18.01.201
1r.

Cele:
1.ochrony środowiska 
2.nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania
3. krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych,
4.kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji,
5.upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu,
6.ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
7.upowszechnianie i 
ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
promocji i popierania 
inicjatyw wspomagających 
rozwój demokracji 
8.upowszechnianie i ochrona
praw konsumenta,
9.promocja i popieranie 
integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktow i 

Klępiny 
10A, 
83-033 
Sobowidz

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Bartosz 
Grzesiuk

Regulamin 
uchwalony 
dnia:18.12.2010r.



współpracy mięzy 
społeczeństwami,
10.wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, w tym 
rozwoju przedsiębiorczości,
11.wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności 
lokalnych.

Teren działania: RP

Środki działania:
1.organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych 
imprez,
2.współpraca z osobami i 
instytucjami opodobnych 
celach działania,
3.uczestnictwo w 
postępowaniach 
administracyjnych i 
sądowych,
4.inne działania realizujące 
cele statutowe 
Stowarzyszenia.

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

12 Stowarzyszenie
Zwykłe 
Strzelba Błotna

24.02.201
1r.

Cel: ochrona elementów 
środowiska naturalnego w 
interesie publicznym w skali
lokalnej i ponadlokalnej 

Teren działania: RP

Środki działania:
1.podejmowanie działań  na 
rzecz ochrony środowiska 
kierując się obowiązującym 
prawem,

Szklana 
Góra 39, 83 
-041 
Mierzeszyn

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Marek 
Pielechaty

Regulamin 
uchwalony 
dnia:12.02.2011r.



2.podejmowanie działań i 
inicjatyw obywatelskich w 
kwestii ustanawiania prawa i
przepisów ochrony 
środowiska,
3.podejmowanieprzewidzian
ych prawem działań 
interwencyjnych w 
przypadku naruszenia 
przepisów ochrony 
środowiska,
4.włączenie się do prac 
organów administracji 
państwowej, władz 
samorządowych oraz 
instytucji opiniodawczych i 
kontrolnych związanych z 
ochroną środowiska,
5.występowanie na prawach 
strony jako reprezentanta 
interesu (faktycznego lub 
prawnego) o charakterze 
społecznym w 
postępowaniach 
administracyjnych i 
procesach sądowych,
6.wnoszenie uwag i 
wniosków do planów 
zagospodarowania 
przestrzennego,
7.występowanie z zarzutami 
do planów 
zagospodarowania 
przestrzennego lub ich 
zaskarżanie w formie 
przewidzianej prawem – w 
przypadku naruszenia 
interesu prawnego członków
zrzeszonych lub interesu 



prawnego obywateli lub 
społeczności, którzy 
upoważniają stowarzyszenie
do działania w ich imieniu, 
w sprawach dotyczących 
naruszenia przepisów 
ochrony środowiska

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

13 Stowarzyszenie
Mieszkańców 
Osiedla 
Hajduczek II 
etap

cel: zapewnienie komfortu 
życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla

teren działania: RP

Ul. Bohuna 
8,
83 – 050 
Kolbudy 

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Marlena 
Meyer 
-Kaźmierowska

Rozw
iązani
e 
31.12.
2014r.

Marle
na 
Meyer 
-Kaźm
ierows
ka

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

14 Młodzieżowa 
Rada Powiatu 
Gdańskiego

20.01.201
3r.

Cel: reprezentowanie 
interesów młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gdańskiego

Teren działania: Powiat 
Gdański

Środki działania: 
prowadzenie akcji 
społecznych, udział w 
sesjach Rady Powiatu 
Gdańskiego, współpraca z 
lokalnymi samorządami oraz
w innych formach prawem 
dopuszczalnych

Ul. Zakątek 
6B/11,
83-000 
Juszkowo

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Anna Byczuk

Regulamin 
uchwalony 
dnia:5.12.2012r.

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

15 Strefa Kobiet 
2013

18.02.201
3r.

Cele:
1.działanie na rzecz 
równego traktowania kobiet 

Ul. Gdańska 
18 A, 83-011
Koszwały

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane

Regulamin 
uchwalony dnia:
21.01.2013r.



i mężczyzn,
2.promocja i popieranie 
programów aktywizujących 
zawodowo kobiety +45
3.tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi,
4.pomoc w zdobywaniu 
wiedzy przez kobiety aby 
mogły brać czynny udział w 
życiu społecznym, 
politycznym i publicznym,
5.wszelkie działania na 
rzecz zwiększenia 
aktywności kobiet.

Teren działania: RP

Środki:
1.organizowanie 
konferencji, warsztatów oraz
innych imprez,
2.inicjowanie kontaktów i 
współpracy pomiędzy 
kobietami aktywnymi 
zawodowo,
3.współpraca z wszelkimi 
osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania,
4.występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji,
5.wspieranie działań i 
inicjatyw na rzecz kobiet,
6.inne działania realizujące 
cele statutowe.

przez 
przedstawiciela
: Jolanta 
Kwaśnik



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

16 Stowarzyszenie
na rzecz 
wspierania 
rozwoju 
psychoseksualn
ego – O TYM 
SIĘ MÓWI”

21.03.201
3r.

Cele:
1.pedagogizacja rodzicow w
zakresie oddziaływań 
wychowawczych 
zmierzających do 
ukształtowania u ich dzieci 
pożądanych postaw wobec 
własnej płciowości i 
seksualności,
2.wpajanie dzieciom i 
dorosłym norm etycznych, 
kształtowanie postaw, 
uczenie umiejętności 
wartościowania postaw i 
zachowań innych ludzi,
3.dostarczanie młodzieży 
informacji z zakresu biologii
człowieka, psychologii, 
socjologii i prawa, które są 
niezbędne do przejawiania 
prawidłowych zachowań 
seksualnych.

Teren działania: Pruszcz 
Gdański

Środki działania:
Działalność edukacyjno-
szkoleniowa 

Ul. 
Podkomorze
go 4B/16,
83 -000 
Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Aleksandra 
Maria Guzik

Regulamin 
uchwalony 
dnia:20.02.2013r.

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

17 Klub 
Hodowców 
Gołębi 
Pocztowych 
Powiatu 

22.03.201
3r.

Cel: racjonalny rozwój 
hodowli polskiego gołębia 
pocztowego

Teren działania: RP

Środki: wytyczanie celów 

Ul. 
Grunwaldzk
a 10, 83 – 
000 Pruszcz 
Gdański

Zarząd:
Prezes – 
Bogdan 
Kolesiński, 
Wiceprezes ds. 
lotowych – 
Jerzy 

Komisja 
rewizyjna:
Przewodnicz
ący – 
Zbigniew 
Wojtalik, 
Sekretarz – 

Regulamin 
uchwalony 
dnia:21.03.2013r.



Gdańskiego hodowli, inspirowanie i 
prowadzenie różnorodnych 
form oddziaływania na 
racjonalny rozwój hodowli 
np. przez wystawy, odczyty, 
seminaria, szkolenia, 
dyskusje, prowadzenie 
strony internetowej i 
organizowanie lotów 
krajowych i zagranicznych

Jasiewicz, 
Wiceprezes ds. 
finansowych – 
Janusz 
Pawelec, 
Wiceprezes ds. 
gospodarczych 
– Henryk 
Ruciński, 
Sekretarz – 
Janusz Sendłak

Włodzimierz
Slowiński, 
Czlonek – 
Wojciech 
Jereczek

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

18 Stowarzyszenie
Ekologiczne 
BIOSFERA

10.10.201
3r.

Cel: prowadzenie 
działalności na rzecz 
ochrony gminy Kolbudy i 
sąsiadujących z nią sołectw 
gminy Pruszcz Gdański 
przed przedsięwzięciami 
szkodliwymi albo 
uciążliwymi dla środowiska

Teren działania: Gmina 
Kolbudy i sąsiadujące z nią 
sołectwa Gminy Pruszcz 
Gdański

Środki:
1.podejmowanie 
różnorodnych akcji 
przeciwstawiających się 
próbom zakłócenia porządku
lub dewastowaniu 
środowiska,
2.współdziałanie z 
organizacjami 
ekologicznymi i 

Ul. Kolonia 
28 
Bielkowko,
Adres do 
koresponden
cji: ul. 
Jagiellońska 
42K/12,
80-366 
Gdańsk

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Aleksander 
Kowarsch

Regulamin 
uchwalony dnia:
07.09.2013r.
Zmiana 
10.10.2013r.
Zmiana
10.03.2015r



samorządowymi w zakresie 
ochrony wody, powietrza, 
gleby oraz flory i fauny na 
terenie osiedli i obszaru doń 
przyległego,
3.dokonywanie uzgodnień z 
kompetentnymi wydziałami 
urzędów gmin i starostwa 
powiatowego w zakresie 
związanym z celami 
stowarzyszenia,
4.organizowanie wspólnie z 
Radami Sołectw spotkań 
mieszkańców w sprawach 
dotyczących rożnych 
problemów społecznych,
5.organizowanie spotkań 
mieszkańców wsi w związku
z planowaniem na terenie 
wsi inwestycji innych niż 
budowa domów 
mieszkalnych,
6.wspieranie inicjatyw 
innych organizacji 
ekologicznych oraz Rad 
Sołectw w zakresie ochrony 
środowiska i infrastruktury,
7.Współdziałanie z 
organizacjami 
samorządowymi, organami 
administracji państwowej 
oraz parlamentarzystami w 
zakresie dotyczącym 
realizacji celów 
Stowarzyszenia,
8.pozyskiwanie podmiotów 
wspierających działania 
Stowarzyszenia,
9.współpraca z fundacjami i 



organizacjami mającymi na 
celu ochronę środowiska,
10.nieodplatne świadczenie 
przez członków pomocy na 
rzecz osób poszkodowanych
przez środowisko lub 
kataklizmy.

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

19 Stowarzyszenie
Wspólną 
Drogą

08.01.201
4r.

Cel: działanie na rzecz 
bieżącej eksploatacji i 
utrzymania w stanie 
niepogorszonym drogi przy 
ulicy Kamili Skolimowskiej 
w Pruszczu Gdańskim oraz 
tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi, w tym 
działanie na rzecz 
mieszkańców osiedla

Teren działania: miasto 
Pruszcz Gdański

Środki działania: 
organizowanie spotkań, 
prelekcji, imprez, 
współpraca z wszelkimi 
osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania, 
wspieranie działań 
zmierzających do 
utrzymania w należytym 
stanie nieruchomości – 
wspólnej drogi

Ul. 
Kochanowsk
iego 6a, 83 –
000 Pruszcz 
Gdański

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Janusz 
Piechna

Regulamin 
uchwalony dnia:
07.10.2013r.

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



20 Stowarzyszenie
Zwykłe Impuls
Dla Pszczółek

25.04.201
4r.

Cele:
1.integracja mieszkańców,
2.promocja zdrowego trybu 
życia,
3.promowanie 
samorządności lokalnej,
4.ochrona środowiska,
5.zrónowazony rozwój 
gminy,

Teren działania: RP

Środki:
1.organizacja imprez i 
spotkania,
2.wykłady o samorządności,
3.organizacja imprez 
sportowych,
4.imprezy o tematyce 
związanej z ochroną 
środowiska.
 

Ul. Jana 
Pawła II 29, 
83 – 032 
Pszczółki

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Joanna Falasa

Regulamin 
uchwalony dnia:
17.01.2014r.

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

21 Stowarzyszenie
Free Chapter 
North Poland

03.02.201
5r.

Cele:
1.propagowanie turystyki 
motocyklowej,
2.propagowanie zasad w 
bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym,
3.propoagowanie 
pozytywnego wizerunku  
motocyklisty,
4.integracja środowiska 
motocyklowego,
5.prowadzenie działalności 
charytatywnej,
6.promowanie regionu 
Pomorza,

Ul. 
Ogrodowa 
45,
83 – 010 
Straszyn

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Robert 
Kaźmierczak

Regulamin 
uchwalony dnia:
21.01.2015r.



7.propagowanie sportów 
wodnych,
8.wspieranie kultury 
fizycznej w zakresie sportów
motocyklowych,

Teren działania: RP

Środki działania:
1.organizowanie oraz udział 
w imprezach 
motocyklowych,
2.organizowanie krajowej i 
międzynarodowej turystyki 
motocyklowej,
3.udział w krajowych i 
międzynarodowych zlotach 
motocyklowych,
4.udzial w szkoleniach, 
kursach podnoszących 
umiejętności jazdy 
motocyklem i uczestnictwa 
w ruchu drogowym,
5..udzial w 
przedsięwzięciach o 
charakterze charytatywnym,
6.podejmowanie innych 
działań i przedsięwzięć w 
celu realizacji działalności 
statutowej.

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

22 Stowarzyszenie
Współwłaścici
eli Ośrodka 
Wypoczynkow
ego Łapino

30.04.201
5r.

Cel:
Działalność na rzecz 
utrzymania i 
zrównoważonego rozwoju 
ośrodka wypoczynkowego,

Teren działania: 

Ul. Plac 
Kaszubski 7,
83 – 050 
Kolbudy

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Alina 
Kryczałło

Regulamin 
uchwalony dnia:
23.03.2015r.

Zmiana 
26.04.2015r.



województwo pomorskie

Środki działania:
1.aktywna działalność 
członków zmierzająca do 
zapewnienia spokojnego i 
bezpiecznego wypoczynku,
2.utrzymanie w należytym 
stanie technicznym 
infrastruktury technicznej 
części wspólnej ośrodka,
3.reprezentowanie interesów
współwłaścicieli ośrodka w 
kontaktach z różnymi 
podmiotami gospodarczymi,

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

23 Stowarzyszenie
Cannabis 
House Koźliny 
– Grupa 
Wsparcia 
„Koźliny 48”

05.02.201
6r.

Cel: współdziałanie na 
zasadzie grupy samopomocy
skierowane na wspólne 
zaspokajanie potrzeb, 
pokonywanie chorób, 
problemów natury 
zdrowotnej, psychicznej 
albo socjalnej, które dotyczą
bezpośrednio członków lub 
ich bliskich, a także udział w
kształtowaniu lokalnej 
polityki społecznej i 
zdrowotnej

Teren działania: Gmina 
Suchy Dąb

Środki działania:
1.wspólne gromadzenie 
środków, materiałów, 
wiedzy na rzecz wspólnych 
interesów,

Koźliny 
48/2,
83 – 022 
Suchy Dąb

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Michał 
Gracek

Regulamin 
uchwalony dnia:
06.01.2016r.



2.wzajemna pomoc, 
samostanowienie, 
wykorzystywanie własnego 
potencjału w rozwiązywaniu
pojawiających się trudności,
3.spotkania i działania 
rozwijające umiejętności 
radzenia sobie z 
problemami,
4.udział w badaniach 
naukowych i innych 
projektach realizowanych 
wspólnie z instytucjami 
ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, samorządu
5.działalność edukacyjna, 
informacyjna i 
profilaktyczna,
6.Uczestnictwo w 
sprawowaniu władzy 
lokalnej, w szczególności w 
takich formach jak dyżury 
obywatelskie, udział w 
posiedzeniach organów 
władzy publicznej

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

24 Stowarzyszenie
Wariant 
Pomarańczowy
w Kolbudach

02.03.201
6r.

Cele:
1.czynne uczestniczenie w 
konsultacjach społecznych 
dotyczących planowania 
przebiegu Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta,
2.współpraca z samorządem 
lokalnym i regionalnym,
3. czynne postępowanie we 
wszelkich postępowaniach 
administracyjnych 
związanych z procedurą 
uzgadniania przebiegu 

Ul. 
Wybickiego 
48,
83 – 050 
Lublewo

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Piotr 
Maruszak

Regulamin 
uchwalony dnia:
14.12.2015r.



OMT,
4.pobudzenie świadomości 
społeczności lokalnej o 
zagrożeniach związanych z 
budową OMT

Teren działania: 
województwo pomorskie

Środki działania:
1.organizowanie spotkań z 
przedstawicielami 
samorządów lokalnych i 
regionalnych oraz 
instytucjami państwowymi,
2.występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych władz i 
urzędów,
3.wspólpraca ze środkami 
masowego przekazu, innymi
stowarzyszeniami, 
organizacjami i osobami.

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

25 Stowarzyszenie
Sportowo – 
Turystyczne 
Gminy 
Pszczółki 

22.08.201
6r.

Cele:
1.Prowadzenie drużyn 
sportowych seniorskich i 
juniorskich piłki nożnej,
2.Prowadzenie drużyn 
siatkówki,
3.organizacja życ8a 
sportowego w gminie 
poprzez animacje imprez,
4.organizacja imprez 
turystycznych i rowerowych,

Teren działania: RP

Środki działania:

Kolnik, Ul. 
Tczewska 
31, 83 – 032 
Pszczółki

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
: Bernard 
Pawlak

Regulamin 
uchwalony 
dnia:17.08.2016r.



1.organizacja i prowadzenie 
drużyn piłkarskich seniorów 
i juniorów
2.organizacja treningów, 
turniejów i zawodów,
3.prowadzenie zajęć 
sportowo-rehabilitacyjnych,
4.organizacja rajdów, 
obozów turystycznych

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

26 Stowarzyszenie
Przewodników 
Psów 
Poszukiwawcz
ych – Grupa 
NOS

13.09.201
6r.

Cele 
1. wykorzystanie psów w 
akcjach poszukiwawczo – 
ratowniczych
2. przygotowanie psów do 
egzaminów węchowych,
3.szkolenie psów oraz 
przewodników,
4. propagowanie psich 
sportów oraz sposobów na 
spędzanie czasu z 
czworonogiem,
5.prewencja pogryzień,
6. zwiększenie świadomości 
ludzi i propagowanie 
aktualnej wiedzy odnośnie 
zasad obcowania z psem,
7. działalność profilaktyczna
związana z patologiami 
społecznymi,
8. działalność wspomagająca
wychowanie i rozwój 
psychofizyczny dzieci i 
młodzieży,
9. propagowanie 
działalności ratowniczej,
10. współpraca z władzami 
samorządowymi w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa 

Ul. Krótka 4
83 – 031 
Cieplewo

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
:
Paweł 
Krugiołka

Regulamin 
uchwalony 
dnia:02.09.2016r.



oraz integracji mieszkańców
oraz w zakresie profilaktyki 
uzależnień,
11. działania na rzecz 
zmniejszenia problemu 
bezdomności zwierząt,

Teren działania: RP

Środki działania:
1. szkolenie przewodników 
psów i nawigatorów,
2.podnoszenie poziomu 
wyszkolenia psów,
3.wyposażenie grupy w 
sprzęt oraz ubiór potrzebny 
na treningi i akcje,
4.wspieranie zespołów 
ratowniczych i kandydatów 
na te zespoły w organizacji 
treningu, pomoc w 
transporcie, 
zakwaterowaniu,
5. podejmowanie działań 
mających na celu zdobycie 
środków finansowych 
koniecznych dla szkolenia 
członków stowarzyszenia,
6. udział w wydarzeniach 
związanych z psami,
7. szkolenia dla osób spoza 
stowarzyszenia,
8.organizacja i 
współorganizacja zawodów, 
festynów, imprez 
angażujących ludzi z 
każdego przedziału 
wiekowego,
9. inicjowanie i realizowanie



programów promujących 
czipowanie zwierząt, 
szczepienia przeciw 
wściekliźnie,
10. zapraszanie chętnych do 
udziału w treningach 
ratowniczych,
11. wspieranie władz 
samorządowych w realizacji 
statutowych celów 
Stowarzyszenia
12. podejmowanie działań 
mających na celu zdobycie 
środków finansowych 
koniecznych dla szkolenia 
członków stowarzyszenia,
13. przeciwdziałanie 
okrutnemu traktowaniu, 
znęcaniu się, porzuceniu, 
rażącemu zaniedbaniu psów,
podejmowanie działań 
promujących właściwą 
pielęgnację psa, zapewnienie
psom właściwych warunków
bytowania i opiekę dla psów
bezdomnych,
14. rozpowszechnianie 
informacji psach 
ratowniczych za 
pośrednictwem środków 
masowego przekazu, także 
przy wykorzystaniu 
internetu,
15. kształtowanie 
prawidłowego zachowania 
się dzieci w obecności psów,

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



27 Towarzystwo 
Pomocy 
Kucharzom 
Gastropiciel & 
Friends

24.10.201
6r.

Cele:
1.pomoc kucharzom w 
wyjściu z nałogów,
2.pomoc kucharzom w 
powrocie do zdrowia,
3.finansowe wsparcie 
kucharzom w trudnych 
losowych wypadkach,
4.organizowanie 
szkoleniowych spotkań 
celem poszerzenia wiedzy 
kucharskiej,
5.organizowanie imprez 
celem zbiórek na realizację 
celów stowarzyszenia,
6.wyszukiwanie sponsorów i
darczyńców na realizację 
celów stowarzyszenia
Teren działania: 
Środki działania:
1.Własny wkład pracy,
2.organizowanie warsztatów
i pokazów kulinarnych,
3.organizowanie i 
realizowania spotkań 
kucharskich zlotów i innych 
plenerowych wydarzeń 
kulinarnych,
4.organizowanie zbiórek na 
potrzeby realizacji pomocy 
potrzebującym,
5.uczestniczenie w innych 
wydarzeniach związanych z 
działalnością stowarzyszenia

ul. Gdańska 
21/1
83-031 
Łęgowo

Zarząd:
Prezes – 
Leszek 
Murawski,
V-ce Prezes – 
Zbigniew 
Kopycki
II V-ce Prezes 
– Krzysztof 
Wierzba
Sekretarz – 
Piotr 
Domański,
Skarbnik – 
Mateusz 
Wojnar,
Członek 
Zarządu – Jan 
Filipczyk
Członek 
Zarządu – Jan 
Grudniewski

Regulamin 
uchwalony dnia: 
15.10.2016r.
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28 Stowarzyszenie
Przyjaciół 

12.12.201
6r.

Cele:
1.promocja samorządności i 
aktywnego udziału 
mieszkańców w życiu 

Ul. Gdańska 
8
83-031 

Zarząd:
Maciej 
Urbanek – 

Regulamin 
uchwalony: 
25.11.2016r.



Gminy 
Pszczółki

publicznym,
2.rozwój gospodarczy 
regionu,
3.promocja Pszczółek jako 
regionu opartego o tradycje 
pszczelarskie,
4.edukacja obywatelska i 
historyczna, promocja 
postaw patriotycznych i 
tradycji narodowych,
5.poprawa standardów 
debaty publicznej oraz 
jakości sprawowanej władzy
publicznej,
6.integracja mieszkańców 
gminy,
7.zrównoważony rozwój 
sołectw Gminy Pszczółki,
8.rozwój kultury fizycznej, 
wolontariatu, 
dobroczynności, 
czytelnictwa oraz ochrowy 
zdrowia,
9.aktywizacja społeczna 
seniorów, bezrobotnych oraz
osób niepełnosprawnych,
10.troska o transparentność 
działań organów Gminy 
Pszczółki oraz dbałość o 
gospodarne zarządzanie 
środkami publicznymi,
11.integracja społeczna osób
niepełnosprawnych oraz 
seniorów,
12.zapobieganie zjawiskom 
wykluczenia społecznego,
13.działania na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców.

Łęgowo
Różyny

Prezes 
Zarządu,
Paweł Korcz – 
Wiceprezes 
Zarządu,
Anna 
Staniewicz – 
Członek 
Zarządu,
Piotr 
Chajewski – 
Sekretarz 
Zarządu



Teren działania:
RP
Środki działania:
1.organizacja warsztatów, 
szkoleń, konferencji, debat, 
prelekcji, seminariów oraz 
spotkań,
2.opracowywanie 
biuletynów, raportów, 
informatorów i analiz 
związanych z działalnością 
władzy publicznej,
3.wyrażanie stanowisk w 
trakcie przeprowadzanych 
konsultacji społecznych 
przez instytucje publiczne,
4.wyrażanie stanowisk na 
temat propozycji zmian 
prawa miejscowego z 
uwzględnieniem kierowania 
petycji i wniosków do władz
jednostek samorządu 
terytorialnego,
5.działalność informacyjna, 
edukacyjna i wydawnicza,
6.współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi,
7.organizacje świąt 
państwowych i rocznic 
ważnych wydarzeń 
historycznych,
8.udział w konkursach 
przewidzianych dla 
stowarzyszeń zwykłych.
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29 Stowarzyszenie
GRYF

06.02.201
7r.

Cele:
1.inicjowanie, tworzenie, 
prowadzenie, 
upowszechnianie i 
wspieranie działalności w 
zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i 
tradycji,
2.inicjowanie, tworzenie, 
prowadzenie, 
upowszechnianie i 
wspieranie współpracy 
kulturalnej, społecznej, 
edukacyjnej, artystycznej i 
jej popularyzacja na 
poziomie \lokalnym, 
regionalnym, krajowym, 
europejskim i światowym, 
3.umacnianie jedności 
Polaków i Polonii w 
kultywowaniu tradycji 
kultury polskiej i działanie 
na rzecz integracji 
europejskiej,
4.działanie na rzecz 
umuzykalniania 
społeczeństwa w każdym 
wieku ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, 
młodzieży, osób 
niepełnosprawnych oraz 
seniorów,
5.działanie na rzecz ochrony
i rozwoju kultury organowej,
chóralnej, śpiewaczej i 
innych form sztuki 
muzycznej w Polsce,

Ul. Pasteura 
1
83 – 034 
Trąbki 
Wielkie

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
przedstawiciela
:
Teofil Bąk

Regulamin 
uchwalony: 
04.01.2017r.



6. działanie na rzecz 
ochrony i rozwoju kultury 
organowej, chóralnej, 
śpiewaczej i innych form 
sztuki muzycznej w Polsce,
7.podtrzymywanie tradycji 
narodowych, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
8.promocja kultury 
fizycznej, sportu, turystyki i 
promocji zdrowia,
9.rozwijanie zainteresowań i
promowanie wszelkich form
działania grup formalnych i 
nieformalnych w zakresie 
aktywności kulturalnej, 
artystycznej, rekreacji, 
turystyki, krajoznawstwa, 
sportu oraz wypoczynku 
wśród ludzi w każdym 
wieku,
10.budowanie więzi 
międzyludzkich i 
społecznych, aktywizacja 
społeczności lokalnej oraz 
budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i 
informacyjnego wśród ludzi 
w każdym wieku,
11.edukowanie w zakresie 
profilaktyki prozdrowotnej, 
kultury fizycznej i rozwoju 
sportowego, jak również 
upowszechnianie wszelkich 
form aktywnego 
wypoczynku i zdrowego 
trybu życia w zgodzie ze 



środowiskiem naturalnym,
12.wspieranie, rozwój i 
promocja sportu, kultury 
fizycznej i różnych form 
rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i seniorów, a 
zwłaszcza wśród osób 
niepełnosprawnych,
13.upowszechnianie i 
propagowanie sztuki oraz 
kultury fizycznej i sportu w 
ramach przeciwdziałania 
patologiom społecznym,
14.prowadzenie działalności 
wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych w zakresie 
kultury, sportu i rekreacji,
15.współpraca z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi i 
instytucjami działającymi na
rzecz rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego,
16.propoagowanie rożnych 
form ubezpieczeń i 
wspieranie umożliwienia 
przystąpienia do programów
ubezpieczeń oraz 
świadczenie różnorodnych 
form pomocy 
poszkodowanym w 
wypadkach oraz ich 
rodzinom, w tym pomoc w 
dochodzeniu roszczeń 
ubezpieczeniowych lub 
różnego rodzaju świadczeń,
17.skupianie wokół idei 



Stowarzyszenia 
przedstawicieli nauki, 
działaczy i wolontariuszy w 
kraju i za granicą,
18.wydawanie publikacji 
własnych, materiałów i 
nagrań amatorskich 
formalnych i nieformalnych 
grup działania,
19.wspieranie wszelkich 
przedsięwzięć, które 
zmierzają do realizacji 
powyższych celów,
20.udzielanie pomocy 
materialnej i niematerialnej 
osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej,
21.inicjowanie, prowadzenie
i wspieranie działań na rzecz
rozwoju samorządu 
terytorialnego i samorządów
zawodowych,

Teren działania:
RP

Środki działania:
1.współpraca z wszelkimi 
osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania,
2.działanie na rzecz 
integracji społeczeństwa 
lokalnego, rozwoju i 
popularyzacji  kultury 
muzycznej w 
społeczeństwie,
3.inicjowanie, 
koordynowanie i 
organizowanie imprez, 



koncertów, festiwali, 
przeglądów, konkursów, 
konferencji oraz zjazdów na 
terenie całej Polski oraz za 
granicą,
4.organizowanie, 
współorganizowanie i 
finansowanie spotkań, 
szkoleń, warsztatów, 
kursów, konferencji, 
prelekcji, seminariów, 
koncertów, konkursów, 
wystaw, wykładów, 
festiwali, spotkań i imprez 
integracyjnych, imprez 
masowych, projektów 
multimedialnych i stron 
internetowych, oraz innych 
form przekazywania wiedzy 
i wymiany doświadczeń, 
spotkań z ludźmi nauki, 
kultury i sztuki, wyjazdów 
do ośrodków będących 
centrami edukacji, kultury, 
nauki i sportu,
5.opracowywanie i 
realizowanie programów 
edukacji muzycznej oraz 
organizowanie zajęć 
rozwijających 
zainteresowania dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, 
w tym osób 
niepełnosprawnych, 
wspierających rozwój 
talentów oraz innych zajęć 
specjalistycznych 
dotyczących ich rozwoju z 
uwzględnieniem 



prowadzenia zajęć w 
szerokim zakresie teorii i 
praktyki muzycznej,
6.prowadzenie 
innowacyjnych działań 
mających na celu 
promowanie młodych 
talentów, pomoc w 
zabezpieczaniu dla nich 
niezbędnych narzędzi 
dydaktycznych,
7.wspieranie finansowe i 
rzeczowe amatorskich 
zespołów artystycznych, 
oraz innych amatorskich 
chórów i zespołów 
artystycznych w tym chóru 
męskiego Trąbki Wielkie 
poprzez nieodpłatne 
przekazywanie lub 
udostępnianie i wyposażanie
ich w stroje sceniczne i inne 
materiały, akcesoria oraz 
wyposażenie i sprzęt 
techniczny, organizację 
warsztatów muzycznych i 
wyjazdów konkursowych, 
występów artystycznych i 
udziału w imprezach 
muzycznych,
8.finansowanie wydawnictw
płytowych, nutowych i 
pisemnych w zakresie 
szeroko rozumianej edukacji
i promocji muzyki,
9.organizowanie warsztatów,
rożnego typu kursów i 
szkoleń dla dzieci i 
młodzieży, osób dorosłych, 



seniorów i osób 
niepełnosprawnych, 
określonych w celach 
statutowych,
10.zakup sprzętu, urządzeń i
materiałó2 służących do 
realizacji celu 
Stowarzyszenia i 
nieodpłatne przekazywanie 
lub udostępnianie, 
placówkom, instytucjom i 
zespołom o których mowa w
regulaminie,
11.organizowanie, 
wspieranie merytoryczne i 
finansowe działań osób 
realizujących cele 
stowarzyszenia,
12.promocja programów 
realizowanych i tworzonych 
przez Stowarzyszenie,
13.organizowanie i 
udzielanie pomocy 
materialnej, w tym 
finansowej, materialnej i 
niematerialnej, stypendiów i 
nagród określonej w celach 
Stowarzyszenia,
14.skupianie wokół idei 
Stowarzyszenia twórców, 
przedstawicieli nauki i 
działaczy w kraju i za 
granicą,
15.inspirowanie, 
nawiązywanie i rozwijanie 
współpracy w zakresie 
objętym celami 
Stowarzyszenia z innymi 
Stowarzyszeniami, 



instytucjami i organizacjami 
kulturalnymi, naukowymi, 
oświatowymi, 
artystycznymi, społecznymi,
osobami fizycznymi oraz z 
organami administracji,
16.działanie na rzecz 
integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy pomiędzy 
społeczeństwami, m.in. 
poprzez propagowanie 
polskich osiągnięć w 
zakresie muzyki i kultury,
17.organizowanie 
międzynarodowej wymiany 
w ramach realizacji celów 
Stowarzyszenia,
18.uczestnictwo w 
finansowaniu działalności 
grup formalnych i 
nieformalnych i osób 
fizycznych realizujących 
określone w celach 
Stowarzyszenia programy,
19.tworzenie i udostępnianie
baz danych na zasadach 
określonych przez 
Stowarzyszenie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
20.działania zmierzające do 
ograniczania negatywnego 
wpływu kultury masowej i 
mass mediów na dzieci i 
młodzież, osoby 
niepełnosprawne, osoby 
chore i w podeszłym wieku 
oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia i 



profilaktyki zdrowotnej oraz
zagospodarowanie ich czasu 
wolnego w obszarze i celach
działania stowarzyszenia,
21.inicjowanie działalności 
na rzecz budowania relacji i 
więzi międzyludzkich (w 
tym na rzecz rodziny) i 
międzykulturowych w 
zakresie obszaru działania 
Stowarzyszenia,
22. inicjowanie 
aktywizujących programów 
na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, wspieranie 
zróżnicowanych form 
działań na rzecz integracji 
międzypokoleniowej w 
zakresie celów działania 
Stowarzyszenia,
23.podejmowanie 
przedsięwzięć dla osób 
zagrożonych marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym 
w zakresie celów działania 
Stowarzyszenia, 
24.działania na rzecz 
rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz 
wyrównywania szans w 
dostępie do edukacji, 
kultury, sportu i rekreacji w 
obszarze działania 
Stowarzyszenia,
25.wspieranie działania 
innych osób i instytucji 
zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia,
26.współpraca z 



instytucjami oraz 
organizacjami 
pozarządowymi, grupami 
formalnymi i nieformalnymi
oraz osobami fizycznymi, 
krajowymi i zagranicznymi, 
działającymi w zakresie 
objętym celami 
Stowarzyszeniami oraz 
udzielanie im pomocy 
organizacyjnej i materialnej,
27.wpowszechnienie 
materiałów w Internecie, w 
środkach masowego 
przekazu, w formie audycji 
radiowych lub 
telewizyjnych, filmów 
telewizyjnych, artykułów 
oraz reportaży, wywiadów w
prasie, radio i telewizji i za 
pomocą wydawnictw 
wiedzy w zakresie objętym 
celami Stowarzyszenia,
28.rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych 
broszur oraz literatury, w 
tym literatury związanej z 
szeroko pojętą kulturą, 
zdrowiem, rekreacją, 
turystyką i ubezpieczeniami,
28.pomoc osobom w trudnej
sytuacji materialnej,
29.prowadzenie profilaktyki 
i promocji zdrowia i 
zdrowego trybu życia wśród 
ludzi w każdym wieku,
30.podejmowanie 
różnorodnych działań 
mających na celu 



zapobiegać szerzeniu się i 
ograniczać zjawiska 
patologii społecznych, w 
tym przeciwdziałać różnego 
rodzaju uzależnieniom w 
obszarze działania 
Stowarzyszenia,
31.organizowanie imprez 
sportowych, turystycznych, 
edukacyjnych, 
rekreacyjnych, programów 
promujących dla dzieci, 
młodzieży, seniorów oraz 
osób niepełnosprawnych,
32.upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i zdrowego 
trybu życia,
33.organizowanie 
wypoczynku, obozów, 
imprez turystycznych i 
integracyjnych dla dzieci, 
młodzieży, osób 
niepełnosprawnych, osób 
chorych, w podeszłym 
wieku i ich rodzin oraz 
wolontariuszy, a w 
przypadku wyjazdów 
zagranicznych promocję 
kultury i tradycji polskiej,
34.wspomaganie nauki, 
edukacji, oświaty i 
wychowania, w tym 
organizowanie i 
prowadzenie różnorakich 
pozaszkolnych zajęć i form 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży w tym osób 
niepełnosprawnych,
35.przeciwdziałanie 



wszelkim formom 
dyskryminacji ludzi w 
podeszłym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych,
36.podejmowanie działań na
rzecz zaspokajania potrzeb 
kulturalnych, oświatowych, 
wychowawczych, kultury 
fizycznej i sportu,
37.udzielanie 
dofinansowania, dotacji oraz
wspomagania w formie 
rzeczowej, materialnej i 
niematerialnej,
38.udostępnianie i 
wdrażanie różnorakich 
programów ubezpieczeń 
osobowych i majątkowych 
działu I i działu II, ich 
organizacja i obsługa, oraz 
ich propagowanie 
umożliwiające swobodne 
przystępowanie i 
korzystanie z tych form 
ubezpieczeń,
39.wspieranie osób w 
zakresie ubezpieczeń oraz 
informowanie o 
przysługujących im prawach
i obowiązkach wynikających
z umów ubezpieczeń oraz 
świadczenie różnorodnych 
form pomocy 
poszkodowanym w 
wypadkach oraz ich 
rodzinom, w tym  pomoc w 
dochodzeniu roszczeń 
ubezpieczeniowych,
40.działalność wydawnicza i



fonograficzna w zakresie 
realizacji celów statutowych 
oraz działań związanych z 
kulturą, sztuką, sportem, 
zdrowiem, turystyką, 
rekreacją i innymi ujętymi w
celach statutowych 
stowarzyszenia,
41.rozpowszechnianie 
materiałów z zakresu sztuki, 
sportu i ubezpieczeń, oraz 
innych ujętych w celach 
statutowych stowarzyszenia,
42.przygotowanie i 
wdrażanie różnorakich form 
programów, w tym także 
szkoleń i warsztatów 
służących podnoszeniu i 
doskonaleniu umiejętności 
oraz kwalifikacji dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych 
oraz osób 
niepełnosprawnych,
43.wspieranie działań osób 
poszukujących pracy 
poprzez prowadzenie 
szkoleń i doradztwa 
zawodowego,
44.prowadzenie innych 
działań sprzyjających 
realizacji statutowych celów 
Stowarzyszenia,
45.wspieranie działalności 
innych osób prawnych oraz 
osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z 
celami Stowarzyszenia,
46.pozyskiwanie środków na
wyżej wymienione cele 



poprzez  zbiórki publiczne, 
aukcje, koncerty, loterie, 
bale charytatywne, wpłaty 
darowizna od osób 
fizycznych i prawnych, 
spadków i zapisów, dotacje
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30 I love 
Pomlewo

17.03.201
7r.

Cele :
1.Propagowanie, krzewienie 
kultury sztuki i rzemiosła,
2.propagowanie dziedzictwa
kulinarnego kaszub
3.propagowanie dziedzictwa
rzemiosła budowlanych 
technik
4.budownictwo ekologiczne

Teren: Gmina Przywidz
Środki:
1.organizacja kursów 
kulinarnych (pieczenie 
chleba, kiszenie)
2.organizacja warsztatów 
budownictwa naturalnego
3.wyklady i szkolenia
4.wymiana młodzieży z 
miast partnerskich

Ul. 
Modrzewio
wa 8, 83-047
Przywidz

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
Przedstawiciela
:
Aleksandra 
Armatyńska - 
Proch

Regulamin 
uchwalony 
14.02.2017r.
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31 EKO POWIAT
Stowarzyszenia
mieszkańców 
powiatu 
gdańskiego – 
chrońmy 
naturę przed 

12.07.201
7r.

Cele:
Ochrona interesów 
mieszkańców Jagatowa, 
Żukczyna i Kłodawy oraz 
miejscowości sąsiednich, w 
szczególności
a. w sprawach dot. 
przedsięwzięć mogących 
negatywnie oddziaływać na 

Ul. 
Południowa 
12
83-010 
Jagatowo

Stowarzyszenie
zwykłe jest 
reprezentowane
przez 
Przedstawiciela
:
Joanna 
Jakubowska

Regulamin 
uchwalony: 
05.07.2017r.



szkodliwymi 
inwestycjami 

środowisko, komfort 
mieszkania, bezpieczeństwo,
zdrowie i życie 
mieszkańców,
b. w sprawach dot. 
inwestycji mogących mieć 
wpływ na po\gorszenie 
warunków zamieszkiwania z
powodu hałasu, 
zanieczyszczenia 
środowiska, emisji 
substancji odorowych,
c. w sprawach dot. 
inwestycji mogących mieć 
wpływ na spadek wartości 
nieruchomości lub 
zablokowanie rozwoju 
obszarów mieszkaniowych,
d. działanie na rzecz 
rozwoju terenów 
mieszkaniowych,
e. działanie na rzecz 
promocji zdrowia i 
bezpieczeństwa 
mieszkańców,
f. przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu,
g. przeciwdziałanie różnego 
typu uzależnieniom,
h. pomoc osobom 
niepełnosprawnym

teren działania: RP

środki działania:
a. podejmowanie 
różnorodnych akcji 
społecznych,
b. współdziałanie z 



organizacjami społecznymi, 
ekologicznymi i 
samorządowymi,
c. współdziałanie z organami
administracji samorządowej 
i rządowej,
d. uczestniczenia w 
postępowaniach 
administracyjnych i 
sądowych,
e. organizowanie spotkań 
mieszkańców,
f. współpracę i wspieranie 
inicjatyw mieszkańców, 
organizacji społecznych i 
ekologicznych,
g. nieodpłatną pomoc 
osobom poszkodowanym, w
szczególności dzieciom,
h. opiniowanie, wspieranie 
wiedzą w sprawach 
zgodnych z celami 
stowarzyszenia,
i. pozyskiwanie podmiotów 
wspierających działalność 
Stowarzyszenia.


