EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status organizacji
pożytku publicznego

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia
zwykłego środków
nadzoru

10.

11.

12.

2. Teren działania stowarzyszenia
zwykłego

Uwagi

3. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Stowarzyszenie zwykłe „Nasz Płock”

27.09.2016 r.

Al. Jachowicza 20
09-402 Płock

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Nie

18.11.2016 r.

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Katarzyna Wiśniewska.

Uchwała z dnia
19.09.2016 r.

„Stowarzyszenie Nasz Płock SZAFERÓWKA” (zmiana nazwy)

1. Integrowanie osób, instytucji oraz
podmiotów zainteresowanych promocją i
rozwojem gminy, miasta i powiatu.
2. Propagowanie i promowanie działalności
prorozwojowej, naukowej, oświatowej,
ekologicznej, gospodarczej, kulturalnej,
sportowej, turystycznej oraz
bezpieczeństwa na terenie kraju i
zagranicą.
3. Prezentowanie znaczących osiągnięć
gospodarczych, artystycznych,
kulturalnych, naukowych i sportowych
mieszkańców, instytucji oraz podmiotów
gminy.
4. Współpraca z organizacjami w kraju i za
granicą, których cele są zbieżne z celami
stowarzyszenia.
Miasto, gmina i powiat Płock.
1.Zabieranie głosu i wyrażanie swojego
stanowiska na forum publicznym.
2.Współpraca z organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami.
3. Kierowanie postulatów do organów
administracji publicznej i władz.
4. Organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych i festynów plenerowych,
spotkań, konferencji, zebrań.
5. Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego.
6. Budowanie świadomości obywatelskiej.
7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i
zagranicą , na działalność statutową
Stowarzyszenia.
8. Wspieranie rozwoju kulturalnego i
oświatowego.
9.Działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców.
10. Prowadzenie współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
11.Wspieranie edukacji ekologicznej,
aktywności proekologicznej mieszkańców
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją
celów Stowarzyszenia.
13. Wyrównywanie szans dzieciom z
różnych środowisk społecznych.
14. Aktywowanie seniorów poprzez
angażowanie w działania społeczne z
młodzieżą.
15. Działalność na rzecz współpracy
społeczności lokalnej z placówkami
oświatowymi.

Uchwała z dnia
26.10.2016 r. w sprawie
przyjęcia jednolitego
tekstu Regulaminu
„Stowarzyszenia Nasz
Płock - SZAFERÓWKA”

13.
WSA-I-ZE.512.3.2016.BB

2.

Stowarzyszenie Wodniaków „Horyzont”

15.12.2016 r.

1. Realizacja zamierzeń związanych z
uprawianiem sportów wodnych w rożnych
jego formach, turystyki i rekreacji wodnej,.
2. Krzewienie aktywności oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za losy stowarzyszenia oraz środowiska
wodnego.

ul. Stanisława
Siennickiego 3
m. 97
09-400 Płock

27.12.2016 r.

1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia
osób zagrożonych bieda i wykluczeniem
społecznym, integrowanie lokalnych
społeczności, budowanie wolontariatu i
wyzwalanie postaw wzajemnej solidarności
i empatii dla drugiego człowieka,
podnoszenie świadomości społecznej i
prawnej swych członków i sympatyków,
pomoc żywnościowa dla osób zagrożonych
ubóstwem i biedą.
2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
wskutek biedy i ubóstwa, zapobieganie
marnotrawieniu nadwyżek żywności.
3. Wszechstronne propagowanie informacji,
metod i technik w zakresie działalności w
sferze pomocy wzajemnej, budowanie i
utrzymywanie więzi społecznych poprzez
propagowanie wolontariatu, wzajemne
wspieranie się w dokształcaniu.
4. Promocja miasta Płocka i popieranie
wszelkich inicjatyw zmierzających do
poprawy życia społeczności tego miasta.
5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa
w zakresie praw i obowiązków obywateli ale
również władz samorządowych, instytucji i
urzędów, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych.
6. Ochrona najuboższych, dzieci i
młodzieży oraz seniorów.
Polska
1. Organizowanie spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych imprez.
2. Utworzenie ośrodka informacji
publicznej w zakresie pomocy społecznej,
wolontariatu, kontaktów z urzędami.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Współpraca z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania.
5. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach związanych z realizowanymi
przez stowarzyszenie celami.
6. Opiniowanie projektów dotyczących
pomocy społecznej i środowiskowej,
wolontariatu, pomocy żywnościowej.
7.Inne działania realizujące cele statutowe.

Waldemar Górecki –
Przewodniczący

Uchwała nr 5/2016 z
dnia 05.03.2016 r.

Nie

WSA-I-ZE.512.5.2016.BB
WSA-I-ZE.512.3.2018.BB

Uchwała z dnia
30.11.2016 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

Nie

WSA-I-ZE.512.4.2016.BB

Wojciech Kozakiewicz –
Członek
Zdzisław Rendaszka Członek

Zbigniew Pawlak –
Sekretarz

1. Działalność oświatowo – wychowawcza,
kulturalna związana ze sportami wodnymi i
turystyką.
2. Promocja i propagowanie sportów
wodnych jako części kultury fizycznej
społeczeństwa.
3. Organizowanie i współorganizowanie
szkoleń, kursów i rejsów podnoszących
kwalifikacje ich uczestników.
4. Prowadzenie działalności integrującej
członków stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, turystyczną,
rekreacyjną i towarzyską.
5. Utrzymywanie w czystości i zapobieganie
dewastacji środowiska wodnego.
6. Wszelka inna działalność sprzyjająca
rozwojowi stowarzyszenia oraz realizacji
jego celów.

Stokrotka

Waldemar Lewandowski
– Prezes
Józef Suliński –
Wiceprezes

Rzeczpospolita Polska

3.

Stowarzyszenie
reprezentowane jest
przez Zarząd:

Sławomir Blekicki –
Skarbnik
Zarząd reprezentuje
stowarzyszenie na
zewnątrz i działa w jego
imieniu.
Do zawierania umów,
udzielania
pełnomocnictw i
składania innych
oświadczeń woli w
szczególności w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

ul. Szarych
Szeregów 21/14
09-410 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Marianna Mazurowska.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

4.

„Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców
Płocka – Wolne Miasto Płock”

17.01.2017 r.

1. Propagowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego i kulturowego.
2. Propagowanie wartości demokratycznych
i postaw obywatelskich w lokalnym
społeczeństwie.
3. Propagowanie treści patriotycznych
wśród dzieci i młodzieży.
4. Propagowanie wśród lokalnego
społeczeństwa tematyki praw człowieka
oraz swobód obywatelskich.

ul. Wyszogrodzka
38A
09-402 Płock

1. Organizowanie zajęć edukacyjnych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie warsztatów, spotkań
dyskusyjnych.
3. Organizowanie konkursów i innych
imprez mających na celu promocję
działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Organizowanie kampanii promocyjno –
informacyjnych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji
publicznej, władz, instytucji, urzędów.
7. Organizowanie zgromadzeń publicznych i
akcji wspierających.
Polskie Towarzystwo Menedżerskie

02.03.2017 r.

1. Wspieranie nowoczesnych form
zarządzania.
2. Przypominanie o znaczeniu Polskiego
kapitału w rynku.
3. Wspieranie menedżerów.
4. Rozwijanie Pasji, Zainteresowań i
Talentów.
5. Wspieranie Studentów i osób uczących
się.
6. Inicjowanie i organizowanie badań
naukowych.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2016 z dnia
30.12.2016 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

Nie

WSA-I-ZE.512.1.2017.BB

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2017 z dnia
21.02.2017 r. o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia zwykłego
Polskie Towarzystwa
Menedżerskiego.

Nie

WSA-I-ZE.512.3.2017.BB

Uchwała Nr 2/2017 z dnia
02.02.2017 r. o
uchwaleniu regulaminu
stowarzyszenia.

Nie

WSA-I-ZE.512.4.2017.BB

Do zwierania umów,
udzielania
pełnomocnictwa i
składania innych
oświadczeń woli w
szczególności w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków
Stowarzyszenia i
Przedstawiciela
działających łącznie.

Rzeczpospolita Polska

5.

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Iwona Modrzejewska.

ul. Kajetana
Morykoniego 2 m.
48
09-400 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Paweł Burny.

Rzeczpospolita Polska
1. Zrzeszanie Menedżerów, osób
kierujących, Liderów.
2. Organizowanie spotkań tematycznych i
Akcji Społecznych, Akcji Informacyjnych.
3. Organizowanie warsztatów.
4. Organizowanie szkoleń.
5. Wypowiadanie się w mediach i środkach
powszechnego przekazu.
6. Przygotowywanie ekspertyz naukowych.
6.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
Fizycznej „Sportowy Płock”

07.03.2017 r.

1. Planowanie i organizowanie życia
sportowego osób w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc
organizacyjną i materialną członków
stowarzyszenia.
2. Angażowanie członków stowarzyszenia
do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i
rekreacyjnych.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Organizowanie i współorganizowanie
różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
stowarzyszenia.
8. Organizowanie zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.
9. Podejmowanie innych działań mających
na celu rozwój i popularyzację sportów
walki oraz innych innych dyscyplin
sportowych.

Rzeczpospolita Polska
1. Pozyskiwanie środków finansowych na
realizację celów regulaminowych
Stowarzyszenia.
2. Wspieranie członków stowarzyszenia w
dążeniu do osiągania sukcesów sportowych
oraz udzielanie wsparcia członkom
stowarzyszenia, którzy osiągają sukcesy

ul. Północna 30a
m. 15
09-402 Płock

Stowarzyszenie
reprezentowane jest
przez Zarząd:
Dawid Dymek – Prezes
Kamil Kowal –
Wiceprezes
Jacek Żabka – Sekretarz
Do reprezentowania
stowarzyszenia na
zewnątrz , a w
szczególności dla
ważności oświadczeń w
zakresie praw,
podejmowania
zobowiązań
majątkowych oraz
udzielenia
pełnomocnictw
wymagane są podpisy
dwóch członków
zarządu, działających
łącznie.

Tomasz Serafin –
Przewodniczący
Adam Kuś – Sekretarz
Mariusz Kamiński - Członek

sportowe.
3. Współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi w kraju i za granicą.
7.

Instytut Biznesowy

06.04.2017 r.

1. Wszechstronna popularyzacja
przedsiębiorczości.
2. Pomoc członkom i sympatykom w
zakresie prowadzenia oraz rozwijania
inicjatyw przedsiębiorczych, ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy
osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym.
3. Rozwijanie wśród członków i
sympatyków umiejętności potrzebnych do
osiągnięcia sukcesu w nowoczesnej
gospodarce wolnorynkowej.
4. Propagowanie przedsiębiorczości wśród
młodzieży.
5. Rozwijanie sieci kontaktów biznesowych
i pozabiznesowych członków i sympatyków
Stowarzyszenia.
6. Rozwijanie i promocja nowoczesnych
technologii związanych z biznesem.

ul. Floriana
Kobylińskiego 34
m. 12
09-400 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Monika Gołębiewska.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
31.03.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia.

Nie

WSA-I-ZE.512.5.2017.BB

ul. Sucharskiego
2/0
09-410 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Beata Szajdziuk.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2017 z dnia
10.05.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia Płocka
Akademia Rękodzieła

Nie

WSA-I-ZE.512.6.2017.BB

Polska
1. Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń,
wymian kontaktów oraz innych imprez.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej,
także za pośrednictwem Internetu.
3. Współpraca z osobami fizycznymi,
prawnymi oraz instytucjami o podobnych
celach działania.
4. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach związanych z realizowanymi
przez Stowarzyszenie celami.
5. Opiniowanie projektów związanych z
przedsiębiorczością oraz innymi celami
zawartymi w Regulaminie Stowarzyszenia.
6. Inne działania niestojące w sprzeczności
z Regulaminem Stowarzyszenia oraz
przepisami prawa.
8.

Płocka Akademia Rękodzieła

14.06.2017 r.

1. Edukacja kulturalna jako narzędzie
rozwoju. Kreatywności, terapii, znoszenia
barier społecznych i zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu i
ekonomicznemu.
2. Promocja edukacji prze sztukę i
aktywnego uczestnictwa w kulturze.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej.
4. Propagowanie twórczości rękodzielniczej
w tym ceramiki, rzeźby, wikliniarstwa,
tkaniny artystycznej i innych aktywności
noszących nazwę rękodzieła artystycznego.
5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw, działań na rzecz rozwoju
twórczości rękodzielniczej.
6. Edukacja w zakresie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, w tym
działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.
7. Promocja dziedzictwa kulturowego, jako
czynnika rozwoju lokalnego i elementu
edukacji między kulturowej.
8. Promowanie nowatorskich przedsięwzięć
edukacyjnych w dziedzinie kultury.
9. Działania edukacyjne na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie terapii przez
sztukę.
10. Innowacyjne działania mające na celu
integrację między pokoleniową.
11. Edukacja w zakresie wiedzy o
krajobrazie kulturowym i ekologii.
Rzeczpospolita Polska
1. Prowadzenie warsztatów, kursów,
konferencji, seminariów.
2. Organizowanie wystaw oraz działalność
wydawnicza.
3. Organizacja form wypoczynku o profilu
artystycznym dla dzieci i młodzieży.
4. Organizacja warsztatów
terapeutycznych, szczególnie w zakresie
terapii przez sztukę.
5. Tworzenie projektów kulturalnych.
6. Prowadzenie działalności nieodpłatnej w
rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
7. Prowadzenie innych form działalności
służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
8. Przyjmowanie zadań zleconych przez
sektor publiczny.

9.

JEST WYJŚCIE – POMOCNI
UZALEŻNIONYM i ICH RODZINOM

16.08.2017 r.

1. Prowadzenie działalności społecznie
użytecznej w zakresie ochrony zdrowia,
polegającej na wszechstronnej pomocy
psychologicznej, psychoterapeutycznej,
socjalnej i medycznej na rzecz osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
oraz ich rodzin i bliskich, a także działanie
na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości,
profilaktyki społecznej i edukacji.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym.
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób.
5. Działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie.
7. Promocja i organizowanie wolontariatu.
Miasto Płock
1. Powołanie i prowadzenie
specjalistycznego ośrodka
psychoterapeutycznego dla osób
uzależnionych.
2. Wspieranie, organizowanie i prowadzenie
działalności psychoterapeutycznej dla osób
uzależnionych oraz członków ich rodzin.
3. Powołanie i prowadzenie ośrodka
readaptacyjnego dla osób młodych (od 18
roku życia) wychodzących z uzależnienia,
nieprzystosowanych społecznie lub
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
4. Organizowanie obozów i warsztatów
psychoterapeutycznych dla osób
uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz
współdziałanie w tego rodzaju działaniach z
innymi organizacjami.
5. Aktywizacja, szkolenia oraz doskonalenie
zawodowe osób uzależnionych w procesie
zdrowienia, pozostających bez pracy lub
zagrożonych zwolnieniem.
6. Opracowywanie i realizowanie
programów edukacyjnych, informacyjnych,
psychoterapeutycznych oraz promocji
zdrowia i trzeźwości.
7. Organizowanie i prowadzenie programów
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie i pomoc w działaniach
szkoleniowych, prowadzenie wykładów,
sympozjów, seminariów, warsztatów
naukowych, konferencji mających za
zadania przekazywanie wiedzy i wymianę
doświadczeń dotyczących uzależnień,
leczenia uzależnień oraz wspierania
procesu zdrowienia.
10. Wspieranie działań sprzyjających
zwiększeniu skuteczności psychoterapii
uzależnienia.
11. Podejmowanie działań
psychologicznych, pedagogicznych,
medycznych i prawnych na rzecz osób
korzystających z pomocy Stowarzyszenia.
12. Pogłębianie kwalifikacji oraz szkolenia
osób angażujących się w realizację celów
regulaminowych Stowarzyszenia.
13. Współpraca ze środkami masowego
przekazu.
14. Pozyskiwanie osób i instytucji
mogących wspierać działalność
Stowarzyszenia.
15. Inicjowanie i organizowanie akcji
mających na celu zebranie środków
finansowych na rzecz Stowarzyszenia.
16. Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń,
wymiany kontaktów oraz innych imprez.
17. Prowadzenie działalności wydawniczej,
a także za pośrednictwem Internetu.
18. Współpraca z osobami fizycznymi,
prawnymi oraz instytucjami o podobnych
celach działania.
19. Występowanie z wnioskami i opiniami
do właściwych władz i urzędów oraz sądów
w sprawach związanych z realizowanymi
przez Stowarzyszenie celami.
20. Opiniowanie projektów związanych z
celami zawartymi w Regulaminie

ul. Rybaki 4 lok.
3A
09-401 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Beata Rybnik.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2 z dnia
06.08.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia JEST
WYJŚCIE – POMOCNI
UZALEŻNIONYM I ICH
RODZINOM.

Nie
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Stowarzyszenia.
21. Inne działania niestojące w
sprzeczności z Regulaminem
Stowarzyszenia oraz z przepisami prawa.
10.

Obserwatorium Miejskie

07.12.2017 r.

1. Działanie na rzecz zrównoważonego
rozwoju miasta, w tym na rzecz
kształtowania ładu przestrzennego i
estetycznego, zachowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego oraz poprawy
jakości życia w mieście.
2. Propagowanie innowacyjnych polityk
rozwojowych, w tym szczególnie koncepcji
rozwoju społeczno – gospodarczego, w
którym istotne miejsce zajmuje kultura.
3. Podnoszenie świadomości mieszkańców
w zakresie problematyki zrównoważonego
rozwoju.
4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz wspólnot lokalnych.
5. Tworzenie miejsca dialogu, spotkań i
wymiany doświadczeń.
6. Ochrona środowiska naturalnego i
różnorodności biologicznej.
7. Propagowanie idei odpowiedzialnej
konsumpcji i produkcji.

al. Jana Pawła II
92/28
09-410 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Aleksandra Kołodziejska.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2 z dnia
05.11.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia.

Nie
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ul. Saperska 25/5
09-407 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Konrad Kowal.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
05.10.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego
„Klub bokserski Płock”

Nie
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ul. Krótka 6 m. 1

Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe nie

Uchwała Nr 2 z dnia

Nie
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Miasto Płock
1. Prowadzenie działań informacyjnych i
kampanii obywatelskich.
2. Prowadzenie badań i analiz oraz
przedstawianie niezależnych opinii,
raportów, a także wypracowanie
rekomendacji dla zrównoważonego rozwoju
miasta.
3. Udział w konsultacjach społecznych.
4. Współpraca z innymi (lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi)
organizacjami pozarządowymi, instytucjami
państwowymi, a także przedstawicielami
sektora prywatnego.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej,
publicystycznej, translatorskiej i
opiniotwórczej.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
11.

„Klub bokserski Płock”

18.12.2017 r.

1. Planowanie i organizowanie życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe oraz pomoc
organizacyjną i materialną Stowarzyszenia,
2. Angażowanie dzieci i młodzieży do
różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i
rekreacyjnych,
4. Organizowanie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i
umysłowej,
5. Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych, tj. przeciwdziałanie otyłości
oraz inne,
6. Organizowanie i współorganizowanie
różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego,
7. Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych,

Polska
1. Pozyskiwanie środków finansowych na
realizację celów regulaminowych.
2. Wspieranie członków Stowarzyszenia w
dążeniu do osiągania sukcesów sportowych
oraz udzielanie wsparcia członkom
Stowarzyszenia, którzy osiągają sukcesy
sportowe.
3. Współpraca z innymi organizacjami
pozarządowymi w kraju i za granicą.

12.

Płockie Stowarzyszenie Sympatyków

17.01.2018 r.

1. Propagowanie kultury fizycznej wśród

Siatkówki 3S Płock

młodzieży i osób dorosłych.
2. Promocja siatkówki halowej w regionie.
3. Promocja siatkówki plażowej w regionie.
4. Pomoc w rozwoju umiejętności
siatkarskich młodzieży i osób dorosłych.

09-402 Płock

jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Mariusz Sobczak.

posiada organu kontroli
wewnętrznej

18.12.2017 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego.

ul. Staromiejska
2/7
09-400 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Martyna Kocik.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
08.01.2018 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego.

Obszar Rzeczypospolitej
1. Organizacja turniejów siatkówki halowej.
2. Organizacja turniejów siatkówki
plażowej.
3.Uczestnictwo w turniejach siatkarskich.
13.

Stowarzyszenie „Harmonia”

18.01.2018 r.

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
2. Rozwój wypoczynku, turystyki i
krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej.
3. Wspomaganie rozwoju zainteresowań
przy pomocy realizowanych projektów.
4. Wspomaganie i wyrównywanie szans
osób i rodzin w trudnych sytuacjach
życiowych, w tym osób niepełnosprawnych.
5. Profilaktyka uzależnień oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym.
6. Organizowanie pomocy w
przystosowaniu do życia w społeczeństwie
oraz integracji z nim.
7. Ochrona i promocja zdrowia, rozwijanie
aktywności fizycznej.
8. Ekologia i ochrona zdrowia.
9. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i
tradycji.
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej i
regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
11.Wspomaganie charytatywności oraz
rozwoju wolontariatu.
12. Działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
13. Unowocześnianie bazy dydaktycznej
placówek kulturalno – oświatowych.
14. Udzielanie pomocy w zakresie
organizacji imprez kulturalnych i
rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
15. Wspieranie inicjatyw ułatwiających
integrację placówek oświatowo –
wychowawczych.
16. Pobudzanie i integracja środowiska
lokalnego do działania na rzecz współpracy
ze szkołami, placówkami i wspieranie
realizacji ich zadań edukacyjnych i
wychowawczych.
17. Kształtowanie postaw prokulturalnych i
prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych.
18. Inicjowanie działań sprzyjających
pozytywnym zmianom w środowisku
lokalnym, w zakresie pokonywania barier
mentalnych.
19. Stwarzanie możliwości
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, z uwzględnieniem potrzeb
osób z niepełnosprawnością.
20. Propagowanie twórczości artystycznej,
rozbudzanie talentów.
21. Umożliwianie twórcom
nieprofesjonalnym, działającym w różnych
środowiskach konfrontacji własnych
dokonań i wyszukiwanie twórców
szczególnie uzdolnionych.
22. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie
działalności sportowej.
23. Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu.
24. Rozwijanie zainteresowań sportowych
wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
25. Ochrona i promocja zdrowia poprzez
sport.
Polska
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć
artystycznych, rekreacyjno – sportowych i
terapeutycznych.
2. Tworzenie i realizacja
krótkoterminowych i długoterminowych
programów artystycznych, sportowych i
terapeutycznych.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
treningów i warsztatów.
4. Wymiana doświadczeń i informacji z
organizacjami o podobnym charakterze.
5. Współpraca z instytucjami państwowymi
oraz organizacjami pozarządowymi w kraju
i za granicą.

Nie
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6. Współpraca z samorządami
terytorialnymi, organami władzy,
administracji państwowej o gospodarczej
oraz osobami fizycznymi we wszystkich
sprawach wynikających z celów
regulaminowych.
7. Promowanie wolontariatu.
8. Współpraca oraz kooperacja z
organizacjami, podmiotami i jednostkami
organizacyjnymi prowadzącymi działalność
nawiązującą do celów i obszarów działania
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie, wspieranie i
finansowanie wszelkich działań związanych
z realizacją celów Stowarzyszenia.
10. Prowadzenie działalności w zakresie
prac badawczo -rozwojowych we wszelkich
dziedzinach kultury, sztuki i edukacji,
sportu.
11. Organizowanie, finansowanie i
przeprowadzanie wypoczynku, w tym:
letniska i zimowiska, obozy wyjazdowe,
rajdy oraz inne formy zorganizowanego
wypoczynku.
12. Ułatwianie aktywizacji społecznej, w
tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13. Inicjowanie i współorganizowanie akcji
w celu zgromadzenia środków finansowych
na działalność regulaminowa
Stowarzyszenia.

