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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016
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1

Inicjatywy
Obywatelskie

21.09.2016

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

4
1. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Brwinów.
Promowanie polskiej kultury i wiedzy historycznej dotyczącej Polski i Gminy Brwinów.
Promowanie i wspieranie postaw patriotycznych.
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju lokalnej wspólnoty samorządowej.
Współpraca z władzami Miasta i Gminy Brwinów oraz innymi organizacjami
zainteresowanymi rozwojem i promocją tychże.

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

5

6

ul. Wilsona 22
05-840 Brwinów

Prezes:
Jacek Kowalewski
Wiceprezes:
Małgorzata Szmyt
Sekretarz:
Luiza Juśkiewicz
Skarbnik:
Jan Członkowski|
Członek Zarządu:
Grzegorz Choiński

2. Rzeczpospolita Polska
3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego
uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
Działalność informacyjna i edukacyjna propagująca takie zagadnienia jak polityka
historyczna, pamięć, patriotyzm, tożsamość.
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3

Dla Kotowic

Stowarzyszenie
Lokalni

19.09.2016

29.09.2016

1. Ochrona Krajobrazu oraz środowiska naturalnego, a w szczególności gatunków zwierząt
znajdujących się pod ochroną.
Ochrona lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie.
Integracja społeczności lokalnej oraz kształtowanie postaw i zachowań obywateli
korzystnych dla środowiska naturalnego.
Wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystania środowiska,
zasobów naturalnych.
Działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenach wiejskich.
Wspieranie działań i inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.
Działanie na rzecz poprawy przepływu informacji i rozwoju komunikacji społecznej w
kwestiach związanych z ochroną środowiska.
Wspieranie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Działanie na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy nie jest to
sprzeczne z prawem.
Działanie na rzecz osób wykluczonych.
Propagowanie idei równości obywateli wobec prawa.
2. Województwo mazowieckie
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska i zdrowia
ludzi na terenie Województwa Mazowieckiego.
Działanie na rzecz obiektów wartościowych pod względem przyrodniczym, poprzez
spowodowanie ich objęcia ochroną prawną lub inną formą opieki.
Działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt.
Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz introdukcję lub reintrodukcję cennych
gatunków.
Popularyzację wiedzy o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi oraz troskę o
zrównoważony rozwój środowiska lokalnego na terenie województwa mazowieckiego.
Współpracę z organizacjami, środowiskami naukowymi oraz innymi grupami społecznymi
w Polsce i za granicą.
Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, oraz
środkami masowego przekazu zainteresowanymi ochroną środowiska oraz rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego.
Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia w
środkach masowego przekazu.
Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmian do tych planów na terenie
działania Stowarzyszenia oraz wszelkich innych dokumentów publicznych mających
wpływ na prawa i obowiązki obywateli.
Prowadzenie monitoringu oraz inwentaryzacji przyrodniczych, przygotowywanie i
zlecanie wykonywania opracowań, opinii i ekspertyz specjalistycznych dotyczących
funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących i potencjalnych
zagrożeń i mechanizmów degradacji.
Wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli w celu
realizacji interesu społecznego i umacniania demokratycznego państwa prawa.
Kierowanie uwag wniosków, opinii i i skarg do władz samorządowych i
administracyjnych oraz pozwów sądowych w zakresie naruszeń prawa o ochronie
środowiska i zdrowia oraz praw konstytucyjnych w tym prawa własności.
Występowanie do właściwych organów administracyjnych i nadzoru o zastosowanie
środków zmierzających do usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska lub przywrócenia
jego stanu wyjściowego.
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
Budowanie świadomości obywatelskich.

Skład Zarządu:

Kotowice 15A
05-840 Brwinów

ul. Działkowa 133/17
05-808 Parzniew

Organ kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków nadzoru

Uwagi

7

8

9

10

11

12

13

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Arkadiusz Łagowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Prezes:
Bartłomiej Pędziwiatr

Stowarzyszenie
zwykłe nie

wewnętrznej.

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego
z dnia 26.08.2016

NIE

-

-

-

Uchwała nr 2
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego
z dnia 31.08.2016

NIE

-

-

-

Uchwała
o przyjęciu

NIE

-

-

-

WOM.5120.9.2018.PB

Data wpisów
do ewidencji

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

WOM.5120.10.2018.PB

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

W
O
M.
51
20
.1
1.
20
1

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Numer
kolejny
w
ewidencji
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016
Rozwijanie samorządności i promowanie aktywności lokalnej.
Obrona interesów lokalnej społeczności.
Podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności.
Czynne uczestnictwo w kształtowaniu ładu przestrzennego, dbałość o jednolity charakter i
harmonijny rozwój obszaru powiatu pruszkowskiego, w szczególności terenu miasta
Pruszkowa i sołectwa Parzniew w gminie Brwinów.
Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.

Członkami Zarządu są:
Mariusz Trębicki,
Bartłomiej Ciastek

posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

2. Powiat pruszkowski

Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju
transportu
publicznego
w Pruszkowie

11.10.2016

1. Pielęgnowanie i upowszechnienie tradyzji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w
szczególności w Pruszkowie.
Ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją miejską,
jako elementów tożsamości kulturowej Pruszkowa.
Działanie na rzecz rozwoju i promocji komunikacji miejskiej na terenie Miasta Pruszkowa
oraz Powiatu Pruszkowskiego.
Dążenie do poprawy jakości komunikacji miejskiej na terenie Miasta Pruszkowa oraz
Powiatu Pruszkowskiego.

ul. Al. Wojska
Polskiego 74/2
05-800 Pruszków

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Michał Konopka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Rafał Głowala

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.12.2018.PB
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Uchwała nr 2
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego
z dnia 17.09.2016

NIE

-

-

-

WOM.5120.13.2018.PB

3. Informowanie lokalnej społeczności o działaniach władz na terenie działania
stowarzyszenia.
Występowanie po stronie społeczności lokalnej w sprawach jej dotyczących.
Przygotowywanie stanowisk i opinii na temat działań władz w sprawach dotyczących
lokalnej społeczności.
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między lokalną społecznością, administracją
rządową i samorządową.
Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich
sprawach mających znaczenie dla społeczności lokalnej.
Przedstawianie administracji samorządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących
istotnych spraw lokalnej społeczności oraz stowarzyszenia.
Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
Promocję wzorów najlepszej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych,
społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na
rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.
Organizowanie spotkań, konferencji.

wewnętrznej.

2. Rzeczpospolita Polska
3. Gromadzenie, konserwację, ochronę i udostępnienie obiektów, pamiątek i zabytków
związanych z komunikacją.
Działalność popularyzacyjna, informacyjna i wydawnicza związana z ekologicznym
aspektem komunikacji miejskiej.
Występowanie do władz samorządowych w sprawach dotyczących celów statutowych
Stowarzyszenia.
Współpraca ze środkami masowego przekazu przy propagowaniu komunikacji miejskiej w
Pruszkowie jako podstawowego środka transportu w mieście.
Sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej na
terenie Miasta Pruszkowa oraz Powiatu Pruszkowskiego.
Edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej.
Organizacja imprez związana z tematyką komunikacji miejskiej na terenie Pruszkowa oraz
Powiatu Pruszkowskiego
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Dla
Krosna Wieś

21.10.2016

1. Ochrona krajobrazu oraz środowiska naturalnego, a w szczególności gatunków zwierząt
znajdujących się pod ochroną.
Ochrona lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie.
Integracja społeczności lokalnej oraz kształtowanie postaw i zachowań obywateli
korzystnych
dla środowiska naturalnego.
Wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystania środowiska,
zasobów
naturalnych.
Działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenach wiejskich, przepływu informacji i
rozwoju
komunikacji społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska.
Wspieranie działań i inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.
Wspieranie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Działanie na rzecz osób wykluczonych i udziału społeczeństwa w procedurach
decyzyjnych,
gdy nie jest to sprzeczne z prawem.
Propagowanie idei równości obywateli wobec prawa.
2. Województwo mazowieckie
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska i zdrowia
ludzi na terenie Województwa mazowieckiego.
Działania na rzecz obiektów wartościowych pod względem przyrodniczym, poprzez
spowodowanie ich objęcia ochroną prawną lub inną formą opieki.

ul. Józefowska 2
Krosna Wieś
05-840 Brwinów
adres
korespondencyjny: ul.
Sarmacka 28/88
02-798 Warszawa

wewnętrznej.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016

25.11.2016

1. Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości księdza Jana Twardowskiego oraz
krzewienie jego idei kulturowych i obywatelskich.

ul. Chopina 1A
05-800 Pruszków

2. Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Józef Grzegorz Zegadło

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Anna
Dymińska-Frankiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Prezes Zarządu:
Jacek Olejnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu

3. Organizowanie konferencji, seminariów i prelekcji.
Współorganizowanie konkursu z nagrodą im. Ks. Jana Twardowskiego.
Działalność edytorska.
Organizowanie i udział w innych imprezach kulturalnych
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Stowarzyszenie
Przyjazny Piastów

Czyste Powietrze
Dla Piastowa

29.12.2016

16.01.2017

1. Propagowanie ochrony zieleni w szczególności drzew.
Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
Podejmowanie inicjatyw prowadzących do zmniejszenia poziomu hałasu w mieście.
Zabieganie o zapewnienie mieszkańcom dobrej i korzystnej ekonomicznie komunikacji z
Warszawą.
Wykazywanie inicjatywy w projektach gminnych i środowiskowych.
Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
Integracja i aktywizacja społeczności.
Wspieranie mieszkańców w budowaniu poprawnych relacji społecznych.
Wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Współpraca z jednostkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi.
Organizowanie i współorganizowanie różnych przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych i
okolicznościowych.
Monitorowanie stopnia emisji zanieczyszczeń powietrza.
Monitorowanie poziomu hałasu.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz opieki zdrowotnej.
Propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców.
Prowadzenie szkoleń, warsztatów, wolontariatu.
Włączanie mieszkańców w działania na rzecz swojej wspólnoty.

ul. Wierzbowa 2
05-820 Piastów

1. Działalność na rzecz polepszenia jakości powietrza w mieście Piastów.

ul. Żeromskiego 11A
05-820 Piastów

2. Rzeczpospolita Polska oraz poza tym obszarem w zakresie uzasadnionym celami
Stowarzyszenia.

wewnętrznej.

wewnętrznej.

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu

NIE

-

-

-

WOM.5120.15.2018.PB

Stowarzyszenie
Sympatyków
Poezji Księdza
Jana
Twardowskiego

WOM
.5120.
16.20
18.PB
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WOM.5120.14.2018.PB

Działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt.
Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz introdukcję lub reintrodukcję cennych
gatunków.
Popularyzację wiedzy o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi oraz troskę o
zrównoważony rozwój środowiska lokalnego na terenie Województwa mazowieckiego.
Współpraca z organizacjami, środowiskami naukowymi oraz innymi grupami społecznymi
w Polsce i za granicą.
Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz
środkami masowego przekazu zainteresowanymi ochroną środowiska oraz rozwojem
społeczeństwa.
Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia w
środkach masowego przekazu.
Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmian do tych planów na terenie
działania Stowarzyszenia oraz wszelkich innych dokumentów publicznych mających
wpływ na prawa i obowiązki obywateli.
Prowadzenie monitoringu oraz inwentaryzacji przyrodniczych, przygotowywanie i
zlecenie wykonania opracowań, opinii i ekspertyz specjalistycznych dotyczących
funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących i potencjalnych
zagrożeń mechanizmów degradacji.
Wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli, w celu
realizacji interesu społecznego i umacniania demokratycznego państwa prawa.
Kierowanie uwag, wniosków, opinii i skarg do władz samorządowych i administracyjnych
oraz pozwów sądowych w zakresie naruszeń prawa o ochronie środowiska i zdrowia oraz
praw konstytucyjnych, w tym prawa własności.
Występowanie do właściwych organów administracyjnych i nadzoru o zastosowanie
środków zmierzających do usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska lub przywrócenia
jego stanu wyjściowego.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016

Piastowskie
Stowarzyszenie
Bezpieczny Pies

03.02.2017

20.03.2017

ul. Kościuszki 41
05-800 Pruszków

kontroli

Prezes Zarządu:
Adrian Kałecki

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Wiceprezes Zarządu:
Konrad Kałecki

wewnętrznej.

wewnętrznej.

Stowarzyszenia
zwykłego

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.17.2018.PB
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Pułk Dragonów im.
Hetmana Stefana
Czarnieckiego

Pozostali członkowie
zarządu:
Iwona Olejnik
Alina Szypuła

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.18.2018.PB

9

3. Wspieranie inicjatyw ochrony środowiska w szczególności projektów badawczych, badań i
analiz, mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście.
Współpraca z mediami, inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji mieszkańców
Piastowa mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście.
Działalność informacyjna, edukacyjna oraz wydawnicza w celu kształtowania postaw
proekologicznych, w tym aktywność na portalach społecznościowych.
Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
Współpraca z organizacjami administracji publicznej, w tym organami administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami.
Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.
Udzielanie pomocy i informacji mieszkańcom Piastowa w sprawach związanych z ochroną
środowiska, w szczególności poprzez organizowanie spotkań, imprez okolicznościowych,
kulturalnych, rodzinnych i sportowych, zmierzających do wymiany informacji i
doświadczeń.
Wydawanie ulotek i plakatów.
Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych lub podobnych.
1. Działanie na rzecz niepodległości RP i jej umacnianie.
Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie
społecznej wg idei I RP oraz hetmana Stefana Czarnieckiego, ujętych w Prawie i
Przyrzeczeniu Dragonów.
Przygotowanie młodzieży do godnego i honorowego życia zgodnie z tradycjami RP.
Wychowanie członków Pułku Dragonów w duchu patriotycznym wokół takich wartości
jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.
Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
Popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu szlacheckiego i kolekcjonerstwa broni
palnej i innej.
Poszerzenie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
Promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa
broni.
2. Rzeczpospolita Polska, w szczególności powiat pruszkowski
3. Zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się
charakterystyczną metodą pracy stowarzyszenia w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania.
Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w
zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego.
Udział w obchodach i uroczystościach narodowych oraz patriotycznych.
Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury
fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia dragońskiego.
Prowadzenie badań naukowych, organizacja paneli dyskusyjnych, odczytów oraz
konferencji naukowych.
Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i uczelnianymi oraz
instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa.
Współpraca z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.
Kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów.
Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i
przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych.
Prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych.
Szerzenie wiedzy historycznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz poszerzenia
świadomości historycznej społeczeństwa.
Organizowanie lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach, pokazach strzeleckich,
kolekcjonerskich.
1. Udzielanie pomocy zaginionym, znalezionym, porzuconym zwierzętom.
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze działania.
Zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt.
Edukacja mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
zwierząt.
Promowanie prawidłowych postaw człowieka w zachowaniach w stosunku do zwierząt.
Interwencje w sytuacjach zachowań niezgodnych z obowiązującą Ustawą o ochronie
zwierząt.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Miasto Piastów

Skarbnik:
Marta Szymczak

ul. Krasińskiego 1/2
05-820 Piastów

Prezes Zarządu:
Anna Kowalewska
Sekretarz:
Beata Banaś
Skarbnik:
Agnieszka Misior

Przewodnicząca
Komisji
rewizyjnej:
Wioletta Jaworska
Członkowie:
Łukasz Misior
Mikołaj Misior
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Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
„HAPPY”

11.04.2017

1. Integracja środowiska lokalnego.
Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę
dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci
zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do
rodzin zastępczych. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami
pozarządowymi.

ul. Żbikowska 22/1
05-820 Piastów

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Agnieszka Dąbrowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Prezes Kapituły:
Grzegorz Horabik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała nr
2/XI/2017 z dnia
30.03.2017 w
sprawie zmiany
Regulaminu
Stowarzyszenia
Projekt Brwinów

NIE

-

-

-

wewnętrznej.
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Stowarzyszenie
„Projekt
Brwinów”

14.04.2017

3. Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą.
Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.
Prowadzenie działań systematycznych o charakterze długofalowym mające na celu
wspierać ogólny rozwój dzieci i młodzieży oraz zwiększać kompetencje rodzicielskie osób
dorosłych.
Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi
celami Stowarzyszenia.
1. Tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, którzy chcą służyć dobru społeczności lokalnej
Gminy Brwinów.
Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Brwinów.
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na terenie
działalności, a szczególnie na terenie Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego.
Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inwestycji publicznych, kultury,
oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu.
Ochrona wolności i praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Upowszechnienie wiedzy o prawach konsumenckich i ich ochrona.
Ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych.
Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Promocja Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Realizacja zadań publicznych dotyczących nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Realizacja zadań publicznych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji.
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Rewitalizacja.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Podejmowanie działalności publicznej.
Monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych.
Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i
instytucjami publicznymi oraz kościelnymi.
Zgłaszanie inicjatyw samorządowych i inwestycyjnych po rozpoznaniu i analizie potrzeb
oraz oczekiwań społeczności lokalnych.
Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i
samorządowej.
Przeprowadzanie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz
ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności Stowarzyszenia.

ul. Dworska 6
05-840 Brwinów

Wiceprezes Kpaituły:
Marek Rutkowski
Sekretarz Kapituły:
Dorota Kosińska
Skarbnik Kapituły:
Adrianna Olczak

wewnętrznej.

Działalność prowadzona od 19.11.2008 r.

2. Województwo mazowieckie
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3. Działania mające na celu zapewnienie właściwych warunków bytowych bezdomnym
zwierzętom – lub działania zapewniające właściwe warunki bytowe.
Akcje interwencyjne w przypadkach działań niezgodnych z Ustawą o ochronie zwierząt i
obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie.
Prowadzenie akcji adopcyjnych – poprzez ogłoszenia, galerie, bazarki i licytacje na rzecz
zwierząt, akcje informacyjne, edukację.
Organizacja miejskiego czasowego punktu przetrzymań psów na terenie miasta Piastowa,
w którym zwierzęta będą miały zapewnione odpowiednie warunki do czasu odnalezienia
właściciela lub oddania do adopcji.
Promowanie informacji mających na celu zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu
zwierząt poprzez m.in. wspieranie akcji sterylizacji i kastracji.
Promowanie akcji zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez organizowanie imprez
promujących adopcje bezdomnych zwierząt, promowanie akcji elektronicznego
znakowania zwierząt, promowanie kastracji/sterylizacji.
Propagowanie działań Stowarzyszenia.
Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami o podobnych celach działania.
Wszelkie inne działania zmierzające do realizacji celów stowarzyszenia.

6

14

15

Stowarzyszenie
SPORTOWA 8B

Stowarzyszenie
Sportowe
TRUEFIT

18.04.2017

9.05.2017

1.09.2017

1. Bieżące utrzymanie budynku Sportowa 8B.
Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia w rozmowach z zarządem
Włodarzewska S.A lub innym podmiotem reprezentującym Włodarzewska S.A.
Reprezentowanie członków stowarzyszenia w rozmowach z kancelarią prawną oraz
uzyskanie opinii i podjęcia działań.
Dbanie o interesy członków stowarzyszenia z Przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na
rzecz nabywców i lokatorów budynku.
Powołanie wspólnoty „Sportowa 8B
2. Rzeczpospolita Polska
3. Dbanie o należyty stan budynku i infrastruktury.
Kontakt z deweloperem oraz kancelarią prawną.
Podejmowanie współpracy z Przedsiębiorstwami Świadczącymi usługi na rzec nabywców
i lokatorów budynku.
Realizacja działań mających na celu zaspakajanie potrzeb nabywców i lokatorów.
Działalność informacyjna.
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, promowanie naturalnej kulturystyki i fitness wśród
młodzieży i dorosłych.
Rozwijanie nauki, kultury, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport i
rekreację.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Utrzymywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o
tym samym lub podobnym profilu.
Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
Promowanie rozważnej aktywności fizycznej.
Promowanie zdrowia i prawidłowej postawy ciała.
Motywowanie i mobilizowanie ludzi do uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Stwarzanie możliwości startu w zawodach Kulturystycznych i Fitness.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Organizowanie zajęć z zakresu kulturystyki i fitness.
Organizowanie zawodów i wyjazdów sportowych.
Tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych przede wszystkim z zakresu Kulturystyki i
Fitness.
Organizowanie członkom Stowarzyszenia różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
Promocja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień i niedozwolonych środków farmakologicznych.
Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności.
Trenowanie i edukowanie przyszłych zawodników jak przygotować się do zawodów
kulturystycznych i fitness bez stosowania niedozwolonych środków farmakologicznych.
Organizowanie warsztatów i wykładów poświęconych prawidłowej postawie i rozważnej
aktywności fizycznej.

ul. Ciechanowska 28
05-800 Pruszków

ul. Sportowa 8B
05-840 Brwinów

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Ewa Korycka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Zarząd stowarzyszenia:
Beata Wincenciak
Karolina Czempas
Monika Sznajder

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

wewnętrznej.

wewnętrznej.

ul. Daniłowskiego 4
Reguły

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
John Lazi

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.
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Pruszkowskie
Stowarzyszenie
Miłośników Tańca

WOM.5120.22.2018.PB
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Występowanie na prawach strony reprezentujących interes społeczny oraz interes prawny
uzasadniony celami Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych.
Współpraca z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi i
gospodarczymi.
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Mobilizacja opinii publicznej, oraz nagłaśnianie problemów Gminy Brwinów i Powiatu
Pruszkowskiego celem wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celem działania
Stowarzyszenia.
W przypadku stwierdzenia popełnienia błędów przez organy władzy publicznej –
wywieranie nacisku, w celu podjęcia przez nie działań naprawczych.
Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej.
Podejmowanie działalności wydawniczej.
Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.
1. Szeroka popularyzacja tańca wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w zajęciach, szkoleniach, imprezach
tanecznych.
Oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego i społecznego poprzez popularyzację
innych form tanecznych.
Popieranie i stwarzanie warunków do rozwoju artystycznego ruchu tanecznego jako jednej
z dziedzin sztuki.
Rozwijanie uzdolnień i pogłębianie zamiłowania do sztuki tanecznej poprzez współpracę z
palcówkami kultury, oświaty i wychowania.
Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, młodzieżowymi i społecznymi
oraz ze środowiskami twórczymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju amatorskiego
ruchu tanecznego oraz kultury tanecznej.
Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie obozów rekreacyjnotreningowych i kursów.
Organizowanie imprez artystycznych, turniejów tanecznych, festiwali, konkursów i
przeglądów.
Współpracę z Polskim Towarzystwem Tanecznym.
Uczestniczenie w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego.

WOM.5120.23.2018.PB
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Stowarzyszenie
Żywa Przyszłość

Stowarzyszenie
WSPÓLNA
SPRAWA

6.04.2017

9.10.2017
(28.03.2018)

1. Edukacja w zakresie ekologicznej i tradycyjnej uprawy roślin jadalnych.
Edukacja w zakresie użyteczności roślin dzikorosnących.
Promowanie i wdrażanie ekologicznych metod upraw.
Wspieranie wszelkich działań w zakresie poprawy świadomości społecznej w dziedzinie
ekologicznej uprawy roślin jadalnych.
Ochrona środowiska i ochrona naturalnych habitatów roślinnych.
Ochrona i promocja zdrowia, działanie w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.
Udzielanie wsparcia organizacjom i osobom fizycznym wspierającym ochronę i
ekologiczną uprawę roślin.
Promocja produktów upraw małych polskich producentów i promocja upraw
ekologicznych.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prawnymi, których celem jest ochrona środowiska i
promocja zdrowia.
Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów mających na celu
rozpowszechnianie wiedzy na temat świadomej uprawy roślin jadalnych.
Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów mających na celu
rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznej uprawy roślin.
Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wykładów w zakresie świadomego
pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania roślin uprawnych i dzikorosnących.
Tworzenie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych obejmujących wiedzę o
roślinach w otoczeniu człowieka oraz metodach uprawy i wykorzystania.
Działania zmierzające do ograniczenia świadomej i nieświadomej degradacji roślin dziko
żyjących.
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby stowarzyszenia: pozyskiwanie,
zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych.
Organizowanie, finansowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do
kształtowania postaw przyjaznych roślinom uprawnym, występujących na terenach
zurbanizowanych i dziko rosnących.
Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych
i handlowych z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów stowarzyszenia.
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne
podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w
zakresie działalności stowarzyszenia.
Pozyskiwanie dotacji z UM i UE oraz pozostałych instytucji finansujących działania w
zakresie ochrony środowiska oraz rozwoju rolnictwa.
Prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci i dorosłych
poprzez pracę z materiałem żywym..
Organizowanie akcji promocyjnych i sprzedażowych mających na celu rozpowszechnienie
produktów małych polskich producentów ziół oraz produktów ekologicznych.
1. Tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, którzy chcą służyć dobru społeczności lokalnej
Powiatu Pruszkowskiego.
Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego.
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na terenie
działalności, a szczególnie na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inwestycji publicznych, kultury,
oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu.
Ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych.
Działalność na rzecz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w
celu dostosowania tych planów do istniejącej zabudowy, aktualnych warunków i realnych
potrzeb mieszkańców.
Monitorowanie przestrzegania przez jednostki samorządu terytorialnego rozporządzeń
właściwych Ministrów i innych aktów prawnych dotyczących dopuszczalnych poziomów
hałasu podczas planowania inwestycji oraz analiza już istniejących zagrożeń.
Działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania jego
degradacji.
Ochrona wolności i praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenckich i ich ochrona.
2. Rzeczpospolita Polska, w szczególności województwo mazowieckie i powiat pruszkowski
1. Podejmowanie działalności publicznej.
Monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych.
Współpracuje z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i
instytucjami publicznymi oraz kościelnymi.
Zgłaszanie inicjatyw samorządowych i inwestycyjnych po rozpoznaniu i analizie potrzeb
oraz oczekiwań społeczności lokalnych.
Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i
samorządowej.
Przeprowadzanie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz
ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności Stowarzyszenia.
Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny

ul. Drzymały 5
Pruszków

ul. Skrajna 8
Pruszków

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Agnieszka Malinowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Zarząd stowarzyszenia:
Rafał Kłobucki
Mariusz Możdżyński
Michał Pajk
Przemysław Senkowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

wewnętrznej.

wewnętrznej.

Uchwała nr 2
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego
z dnia 25.03.2017

NIE

-

-

-

Dokumenty rejestrowe przesłane przez Starostę Piaseczyńskiego w dniu 1.09.2017
WOM.5120.24.2018.PB
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Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego z dnia
13.09.2017

NIE

-

-

-

WOM.5120.25.2018.PB
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8

19

Towarzystwo
Przyjaciół Historii
Ziemi Raszyńskiej

Inicjatywa
Mieszkańców
„Zmieniamy
Gminę Raszyn”

15.12.2017

29.12.2017

ul. Sportowa 10 m 3
05-090 Raszyn

Zarząd stowarzyszenia:
Grzegorz Sękler
Jarosław Zieja
Paweł Mączyński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.26.2018.PB
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uzasadniony celami Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych.
Współpraca z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi i
gospodarczymi.
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Mobilizacja opinii publicznej oraz nagłaśnianie problemów Powiatu Pruszkowskiego
celem wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.
W przypadku stwierdzenia popełnienia błędów przez organy władzy publicznej –
wywieranie nacisku, w celu podjęcia przez nie działań naprawczych.
Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej.
Podejmowanie działalności wydawniczej.
Monitorowanie stopnia emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz informowaniem
stosownych organizacji.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia wiedzy mieszkańców o potencjalnych
zagrożeniach wynikających z postępującej urbanizacji oraz innych wpływających na
komfort życia.
Monitorowanie bezpieczeństwa w zakresie poruszania się po mieście w ruchu pieszym i
samochodowym.
Podejmowanie działań na rzecz poprawy standardu obsługi komunikacyjnej w tym w
szczególności:
- modernizacja układu drogowego
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
- rozwój transportu publicznego
Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.
1. Propagowanie historii ziemi raszyńskiej, powiatu pruszkowskiego oraz Mazowsza.
Działania związane z krzewieniem kultury historycznej wśród młodzieży.
Współpraca z lokalnymi muzeami w zakresie pozyskiwania eksponatów.
Działania związane z propagowaniem idei i założenia Muzeum Ziemi Raszyńskiej w
Raszynie.
Współpraca z właścicielami gruntów i inwestorami z terenu powiatu pruszkowskiego w
zakresie prowadzenia badań gruntów i poszukiwania przedmiotów związanych z historią
przed realizacją inwestycji.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Samokształcenie członków
Organizacja prelekcji w szkołach, szkoleń i konferencji historycznych.
Podpisywanie umów z muzeami dotyczących współpracy w zakresie pozyskiwania
eksponatów.
Prowadzenie poszukiwań i archiwizacja dokumentów historycznych związanych z terenem
Raszyna.
Współpraca z konserwatorem zabytków i właścicielami gruntów przy poszukiwaniu
georadarami eksponatów w gruncie i przekazywanie ich do muzeum.
Opieka nad kompleksem „Austerii” w Raszynie.
Publikacje i współpraca z lokalnymi pismami propagującymi działalność historyczną.
Działania związane z założeniem Muzeum Ziemi Raszyńskiej.
1. Wspieranie inicjatyw służących zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu
poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro.
Szeroko rozumiana edukacja obywatelska, w tym także działania adresowane do dorosłych
i młodzieży.
Działania na rzecz przejrzystości i jawności życia publicznego i upowszechniania
społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych.
Dążenie do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu
formułowania i wdrażania polityk publicznych.
Działania na rzecz wzmacniania roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym, w tym
działania na rzecz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości
demokracji.
Dążenie do profesjonalizacji i legitymizacji działań prowadzonych przez samorządy
lokalne, budowy ich wiarygodności i zwiększania skali ich oddziaływania na strefę
publiczną.
Działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji
publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs),
mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących
pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers).
Działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych.
Działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i
merytoryczna debata publiczna, w której buduje się zaufanie oparte na faktach,
uwzględniająca głosy mniejszościowe.
Prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych.
Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy w życiu publicznym.
2. Powiat pruszkowski

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego z dnia
17.12.2017

NIE

-

-

-

WOM.5120.27.2018.PB
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wewnętrznej.

ul. Waryńskiego 12a
Nowe Grocholice
05-090 Raszyn

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Beata Sulima-Makowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

9

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016

12.01.2018

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz
zapewnienie im niezbędnych środków bytowania.
Krzewienie w społeczeństwie idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a
zwłaszcza zwierząt.
Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw
ludzi.

ul. Kościelna 12
05-840 Brwinów

Zarząd stowarzyszenia:
Weronika Wawruszko
Małgorzata Słupińska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego z dnia
16.02.2018

NIE

-

-

-

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

wewnętrznej.

2. Miasto i gmina Brwinów
3. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
wydawnictw własnych.
Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie
czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ścigania
winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
Działanie na rzecz organizowania sieci hoteli i domów tymczasowych dla zwierząt oraz
ich prowadzenie w porozumieniu z organami samorządowymi.
Szukanie domów, nowych właścicieli dla skrzywdzonych zwierząt.
Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami
opieki nad zwierzętami.
Współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów
dotyczących opieki nad zwierzętami.
Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony
środowiska.
Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną
środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt, jako jednym z
elementów wychowawczych.
Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Działalność charytatywna polegająca na rozdawaniu karmy, pomoc w finansowaniu
leczenia bezdomnych zwierząt, pomoc w finansowaniu zakupu karmy lub leczenia ubogim
właścicelom zwierząt, pomoc w utrzymaniu domów tymczasowych.
Reagowanie na zgłoszenia informujące o złym lub bestialskim traktowaniu zwierząt,
podejmowanie interwencji, zgłaszanie spraw do prokuratur.
Szerzenie edukacji humanitarnej i pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych.
Szukanie domów, nowych właścicieli dla skrzywdzonych zwierząt.

21
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Eko-innowacja

Stowarzyszenie
Warsaw Seva

26.02.2018

5.02.2018

1. Kształtowanie ekologicznych postaw obywatelskich.
Propagowanie ekologicznych innowacyjnych technologii
Edukacja ekologiczna.
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekologii.
Integracja środowiska lokalnego.
Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w
zakresie pokonywania barier mentalnych.
2. Powiat pruszkowski
3. Organizowanie akcji informacyjnych
Udostępnianie społeczności lokalnej możliwości testowania technologii.
Organizacja szkoleń, seminariów, spotkań informacyjnych.
Współpraca ze środowiskami lokalnymi oraz samorządami w zakresie wdrażania
ekologicznych rozwiązań.
Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi
celami Stowarzyszenia.
Wspieranie współpracy naukowej w obszarze prac badawczo rozwojowych dotyczących
ekologicznych innowacji.
Wspieranie wdrażania na rynek innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze
ekologii.
Propagowanie rozwiązań Smart City dla mieszkańców i samorządów.
1. Świadczenie pomocy osobom cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej,
materialnej lub zdrowotnej niezależnie od wieku, wyznania czy narodowości.
2. Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swojego celu Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami RP.

ul. Pruszkowska 2
05-090 Raszyn

ul. Godebskiego 28
05-090 Raszyn

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Konrad Misztal

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela:

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu

wewnętrznej.

WOM.5120.28.2018.PB

Brwinowski
Stowarzyszenie
Opieki nad
Zwierzętami i
Ochrony Przyrody
MeWa

WOM.5120.29.2018.PB
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WOM.5
120.30.2
018.PB

3. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
Rzecznictwo interesów grup społecznych – występowanie z wnioskami, petycjami i
inicjatywami w sprawach dotyczących społeczności lokalnych i na ich rzecz.
Działalność edukacyjną (m.in. spotkania z mieszkańcami, wystąpienia publiczne,
opracowania) wydawniczą (m.in. biuletyny, gazetki lokalne, ulotki i inne materiały
informacyjne wraz z ich dystrybucją), badawczą (analizy i wnioski).
Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

10
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Moja Ostoja

7.02.2018

6.03.2018

1. Podejmowanie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania Dzielnicy Ostoja w
Pruszkowie, dalej zwanej Dzielnicą.
Ochrona praw i interesów mieszkańców Dzielnicy oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkaniowych.
Tworzenie atmosfery miłego sąsiedztwa w ładnej, sprawnej technicznie i dobrze
zarządzanej Dzielnicy.
Działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utrzymania ładu przestrzennego.
Działanie na rzecz modernizacji infrastruktury dzielnicy.
Dążenie do zapewnienia na terenie dzielnicy spokoju i porządku.
Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności na terenie dzielnicy i
w otoczeniu, mogącym mieć na nią wpływ.
Integracja społeczności lokalnej.
Krzewienie dobrosąsiedzkich zasad współżycia mieszkańców.
Godzenie interesów indywidualnych mieszkańców z dobrem ogólnym dzielnicy.
Propagowanie zagadnień prawnych i technicznych związanych z budownictwem,
zarządzaniem nieruchomościami.
2. Rzeczpospolita Polska

kontroli
wewnętrznej.

ul. Ks. Mazowieckich
8m.17
05-800 Pruszków

Prezes Stowarzyszenia:
Rafał Michał Szyndler
Wiceprezes
Stowarzyszenia:
Eliza Kurzela

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2
z dnia 1.02.2018 r.
w sprawie
uchwalenia
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.31.2018.PB
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Wspólnie
Pruszków
Rozwijamy

Harish Karira

Uchwała nr 3
z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie
uchwalenia
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

WOM.5120.32.2018.PB
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3. Nieodpłatne rozdawanie żywności i ciepłych posiłków.
Nieodpłatne rozdawanie produktów pierwszej potrzeby, jak środki czystości, ubrania,
bielizna.
Organizowanie zbiórek żywności i ubrań oraz środków czystości i innych środków
pierwszej potrzeby.
Organizowanie punktów rozdawnictwa żywności oraz ubrań.
Organizowanie rozmaitych form aktywności mających na celu wymianę i zbieranie
informacji w zakresie pomocy osobom potrzebującym.
Współpraca z innymi osobami i instytucjami w zakresie osobom potrzebującym.
Współpraca z innymi osobami i instytucjami sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.
1. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.
Inspirowanie działań na rzecz popularyzowania miasta Pruszkowa i powiatu
pruszkowskiego.
Budowanie i umacnianie więzi między mieszkańcami Pruszkowa, powiatu
pruszkowskiego ze szczególnym naciskiem na osoby młode oraz aktywizację osób
starszych i w podeszłym wieku.
Działanie na rzec rozwoju miasta Pruszkowa, a także powiatu pruszkowskiego.
Organizowanie w miarę posiadanych możliwości wykładów, konferencji, szkoleń, wieców
i innych spotkań promujących Stowarzyszenie, jego członków, miasto Pruszków, a także
powiat pruszkowski.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej oraz
jednostkami samorządu terytorialnego.
Wspieranie samorządności oraz aktywny udział w życiu politycznym, kulturalnym i
społecznym na terenie miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.
Wspieranie lokalnego biznesu i przedsiębiorczości.
Budowanie lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców miasta Pruszkowa a także powiatu
pruszkowskiego.
Gromadzenie pamiątek historycznych związanych z miastem Pruszkowem oraz powiatem
pruszkowskim, prowadzenie popularyzacji i edukacji historycznej regionu.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Aktywny udział w programach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
na terenie miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.
Zbieranie dokumentów historycznych związanych z miastem Pruszkowem i powiatem
pruszkowskim oraz wybitnymi mieszkańcami regionu.
Organizowanie wykładów, konferencji, wieców, szkoleń i innych spotkań.
Wykorzystanie mediów elektronicznych i tradycyjnych.
Wspieranie i promocję członków Stowarzyszenia biorących udział w życiu publicznym i
politycznym.
Organizowanie wymiany doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o podobnych
celach.
Organizowanie akcji i przedsięwzięć promujących miasto Pruszków i powiat pruszkowski.
Gromadzenie funduszy Stowarzyszenia, przeprowadzanie zbiórek publicznych,
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz inne formy działania zgodne z celami
statutowymi i obowiązującym prawem.

Członek Zarządu
- Skarbnik:
Paulina Grubek

ul. Tadeusza 8
05-800 Pruszków

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes:
Piotr Stefanoff
Członkowie:
Renata Sołtysiak
Michał Koziorowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2019
z dnia 23.01.2019 r.
w sprawie
wprowadzenia
zmian do
Regulaminu
Stowarzyszenia
Moja Ostoja
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22.03.2018

Stowarzyszenie
Mieszkańców Kań

25.04.2017

Stowarzyszenie
Przyjaciół Żółwina
i Tereni

14.02.2017

ul. Konopnickiej 12a
05-840 Brwinów

Prezes:
Andrzej Żmigrodzki
Wiceprezes:
Andrzej Mączkowski

Stadnina Koni Patataj
w Kaniach
ul. Krótka 9
05-805 Otrębusy

Skład Zarządu:

Żółwin
ul. Nadarzyńska 25
05-807 Podkowa

Skład Zarządu:

Prezes:
Danuta Mucha-Orlińska
Członek Zarządu:
Jacek Jankowski
Skarbnik:
Grzegorz Sobierajski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Komisja
Rewizyjna:

Uchwała
o przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego z dnia
15.03.2018

NIE

-

-

-

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała nr 1/2017
dot. zmiany
Regulamin
Stowarzyszenia

NIE

-

-

-

Wojciech
Oleksiak
Ewa Skiba
Elżbieta
Sobczyńska

Komisja
Rewizyjna:
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Towarzystwo
HistorycznoKulturalne im.
Jadwigi
Warnkówny
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20.35.201
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3. Występowanie do władz rządowych i samorządowych oraz instytucji państwowych z
inicjatywami mającymi na celu rozwiązanie problemów.
Występowanie z wnioskami i postulatami do organów władz rządowych i samorządowych
oraz instytucji państwowych, w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Reprezentowanie oraz ochrona interesów i praw członków Stowarzyszenia wobec władz
rządowych i samorządowych, sądów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, organizacyjnej, informacyjnej,
szkoleniowej i konsultingowej – zgodnie z przepisami prawa.
Organizowanie zbiórek pieniężnych na wyznaczone cele społeczności Dzielnicy.
Doradztwo i pomoc ekonomiczna oraz prowadzenie szkoleń na rzecz członków oraz
sympatyków Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury dzielnicy, ładu architektonicznego,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.
Prowadzenie działalności integrującej mieszkańców dzielnicy poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.
Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na
terenie Dzielnicy.
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rzecz szeroko rozumianej
poprawy wizerunku Dzielnicy.
Propagowanie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym nastawieniem na
kształtowanie społecznej świadomości osobistego wpływu na stan środowiska oraz
skutków degradacji środowiska.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest utrwalanie pamięci i popularyzacja postaci osób
zasłużonych dla polskiej kultury, sztuki, nauki i oświaty związanych z trenem gminy
Brwinów poprzez zamieszkanie lub prowadzoną na jej obszarze działalność
2. Rzeczpospolita Polska
3. Badania źródłowe, gromadzenie dokumentów i materiałów historycznych oraz ich
udostępnianie i publikację.
Inicjowanie i/lub organizację publicznych spotkań, imprez i eventów służących realizacji
celów Stowarzyszenia.
Współpraca i udzielanie wsparcia merytorycznego i rzeczowego innym organizacjom w
zakresie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia..
Współpraca i wsparcie merytoryczne dla instytucji kulturalnych i oświatowych, a w
szczególności lokalnych placówek samorządowych w zakresie inicjatyw zbieżnych z
celami statutowymi Stowarzyszenia.
1. Czystość, porządek i ekologia.
Integracja mieszkańców.
Bezpieczeństwo mieszkańców.
Pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Rozwój w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i rekreacji mieszkańców.
Rozwój infrastruktury Kań
2. Kanie
3. Reprezentowanie interesów mieszkańców wobec organów władzy samorządowej i
państwowej.
Inspirowanie do podejmowania inicjatyw oraz wspieranie działań prowadzonych przez
władze lokalne na rzecz Kań.
Prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia pracy społeczno – wychowawczej mającej
na celu szerzenie właściwych postaw społecznych.
Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz Kań w/w dziedzinach.
Współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami na terenie Gminy Brwinów.
1. Działanie na rzecz rozwoju sołectw Żółwin i Terenia, reprezentowanie interesów
mieszkańców, uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Żółwina i Tereni.
2. Rzeczpospolita Polska

WOM.5120.33.2018.PB
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH OD 20.05.2016
Przewodniczący:
Grzegorz Kogut
Skarbnik:
Marek Paciorkiewicz
Sekretarz:
Marta ObaraMichlewska

Paweł Komender
Rafał Kucharski
Michał
Serafinowicz

Pozostali członkowie:
Andrzej Krajewski
Grzegorz Hejno
Jacek Pawłowski
Paweł Nyc

Zarząd Stowarzyszenia:
Dariusz Wieteska
Henryka Koper
Andrzej Koper

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

-

-

-

Uchwała o przyjęciu
zmiany regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
Stowarzyszenie
Mieszkańców
Gminy Raszyn
„Sękocin”

NIE

-

-

-

wewnętrznej.
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ul. Pruszkowska 55
05-090 Raszyn

WOM.5120.38.2018.DJ

Stowarzyszenie
Wspólnota Gminy
Raszyn

Leśna
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3. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju sołectw Żółwin i Terenia oraz
miejscowości sąsiednich, w interesie wspólnoty lokalnej.
Współpraca z władzami samorządowymi Gminy Brwinów, Powiatu Pruszkowskiego i
Województwa Mazowieckiego.
Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów samorządowych dotyczących
Żółwina i Tereni.
Zgłaszanie postulatów i inicjatyw lokalnych do władz samorządowych.
Inspirowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego
udziału mieszkańców w życiu społeczności lokalnej.
Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na wiek i stan zdrowia.
Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom.
Poprawę stanu bezpieczeństwa.
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi.
Promocja Żółwina i Tereni.
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa historycznego.
Opieka nad dobrami kultury, tradycji i dziedzictwa historycznego.
Utrwalanie i pielęgnowanie historii lokalnej.
Umacnianie tożsamości europejskiej, obywatelskiej, narodowej i lokalnej, oraz tolerancja
poprzez projekty edukacyjne, kulturalne, turystyczno-krajoznawcze, sportowe.
Ochrona i promocja zdrowia.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wspieranie inicjatyw oświatowych i edukacyjnych, w tym zajęć dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem walorów i zasobów krajobrazowych,
przyrodniczych, kulturowych i historycznych Żółwina i Tereni.
Działalność wydawnicza.
Troska o poprawę stanu czystości i estetyki Żółwina i Tereni.
1. Propagowanie Aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców gminy Raszyn i
powiatu pruszkowskiego.
Działania związane z pobudzeniem aktywności wśród młodzieży.
Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami w zakresie koordynacji działań organizacji
pozarządowych.
Działania związane z propagowaniem idei samorządu terytorialnego jako najlepszej i
najważniejszej formy działania wspólnoty mieszkańców gminy Raszyn.
Współpraca mieszkańców w zakresie wymiany informacji w Internecie i prasie lokalnej.
Monitorowanie i wywieranie wpływu na kształtowanie programu rozwoju samorządu
terytorialnego.
2. Rzeczpospolita Polska

29

30

Stowarzyszenie
Wędkarskie Żbik

Stowarzyszenie
Mieszkańców
Gminy Raszyn
„Sękocin”

8.05.2018 r.

21.05.2018

3. Samokształcenie członków.
Organizacja prelekcji w szkołach, szkoleń i konferencji.
Podpisywanie umów z innymi stowarzyszeniami dotyczących współpracy w zakresie
wspólnych przedsięwzięć.
Publikacje i współpraca z lokalnymi pismami i formami internetowymi propagującymi
aktywność mieszkańców.
1. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej oraz ochrona łowisk i zwalczanie
kłusownictwa;
Dbałość o środowisko naturalne oraz pozyskiwanie wolnych terenów wędkarskich;
Rozwijanie zainteresowania wędkarstwem wśród młodzieży.
2. akwen Parku Mazowsze w Pruszkowie
3. Zarybianie i zagospodarowanie łowisk własnych;
Pozyskiwanie nowych członków, również wśród młodzieży;
Organizowanie wraz z innymi organizacjami wędkarskimi spotkań i zawodów.

1. Rozwój i propagowanie samorządności na terenie Gminy Raszyn,
Środowiskowa promocja Gminy Raszyn
Współdziałanie z organami samorządu mające na celu rozwój lokalnych form współpracy
władzy samorządowej z mieszkańcami
Propagowanie i współpraca z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz rozwoju
form sportowej integracji młodzieży i rekreacji mieszkańców Gminy Raszyn
Ochrona i kultywacja dziedzictwa historycznego Gminy Raszyn
Promocja osób i organizacji, które mają w swych celach działania na rzecz rozwoju Gminy
Raszyn
Aktywizacja obywatelskich postaw mieszkańców Gminy Raszyn
Podnoszenie wiedzy i znajomości zasad aktywnego uczestniczenia obywatela w lokalnym
samorządzie
Opiniowanie zamierzeń i działań władz lokalnych

ul. Mostowa 28
05-800 Pruszków

Zarząd Stowarzyszenia:
Zdzisław Kaszper
Janusz Białczewski
Ryszard Ładno
Janina Kaszper
Bronisłąw Wójcik

Komisja
Rewizyjna:
Michał Kubiak
Stanisław Czajka
Wojciech
Bladowski
Sąd koleżeński:
Zbigniew
Kacprzyk
Kamil Hoser
Andrzej Zarzycki

Al. Krakowska 93
05-090 Sękocin Nowy

Prezes Stowarzyszenia:
Grażyna Gałązka
Członek Zarządu:
Jacek Wiśniewski
Sekretarz Zarządu:
Cecylia Misiak
Skarbnik Zarządu Hanna
Grochala

3 osobowa
Komisja
Rewizyjna
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Stowarzyszenie
EKO - Piastów

24.05.2018

3. Podnoszenie wiedzy o formach aktywnego uczestniczenia w samorządzie lokalnym wśród
członków Stowarzyszenia jak i mieszkańców Gminy Raszyn.
Organizowanie spotkań, prelekcji o tematyce samorządowej dla członków Stowarzyszenia
i mieszkańców Gminy Raszyn.
Fundowanie stypendiów i współorganizowanie pomocy dla szczególnie uzdolnionej
młodzieży z terenu Gminy Raszyn.
Organizowanie pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Raszyn w sprawach
administracyjnych.
Udział w formach życia politycznego Gminy Raszyn, w tym:
- współtworzenie komitetów wyborczych w trakcie wyborów samorządowych,
- wspieranie na terenie Gminy Raszyn ogólnopolskich komitetów wyborczych, których
program jest zbieżny z celami Stowarzyszenia,
- Przygotowanie merytoryczne kandydatów na radnych gminnych i powiatowych.
1. Ochrona środowiska oraz przyjaznego środowisku zrównoważonego rozwoju dla dobra
zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń;
Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan
środowiska;
Działanie na rzecz lepszego rozumienia przez społeczeństwo zagadnień z ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pogłębianie powszechnej wiedzy społeczeństwa o
posiadaniu przez każda osobę prawa do życia w środowisku niezagrażającym jej zdrowiu, o
decyzjach mających wpływ na środowisko oraz udziale społeczeństwa w ich podejmowaniu,
a także o obowiązku dbałości o środowisko przez każdą osobę.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Podejmowanie wszelkich działań i inicjatyw proekologicznych na rzecz ochrony
środowiska w zgodzie z przepisami prawa;
Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz
ochrony środowiska;
Wspieranie i organizowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony środowiska, w tym
rozwoju terenów zielonych;
Motywowanie społeczeństwa do udziału w postępowaniach administracyjnych, w których
taki udział jest przewidziany w przepisach prawa;
Podejmowanie działań i zgłaszanie inicjatyw obywatelskich w kwestii ustanawiania prawa
i przepisów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem aktów prawa miejscowego;
Występowanie z zarzutami do planów zagospodarowania przestrzennego lub ich
zaskarżania w przypadku naruszenia interesu prawnego członków Stowarzyszenia lub
interesu prawnego społeczności, które upoważnią Stowarzyszenie do działania w ich
imieniu;
Współpracę z władzami samorządowymi, w tym udział w pracach komisji samorządu
terytorialnego dotyczących ekologii i infrastruktury;
Udział w postępowaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego lub innych
postępowań wymagających udziału społeczeństwa, w tym zaskarżanie aktów lub czynności
podejmowanych w ramach tych postępowań jeżeli mogą one skutkować pogorszeniem stanu
środowiska;
Podejmowanie dopuszczonych prawe działań interwencyjnych w przypadku naruszania
przepisów ochrony środowiska, w tym zaskarżanie niewykonywania przez organ
administracji publicznej czynności nakazanych prawem lub podejmowanie czynności
prawnych lub faktycznych, naruszających prawa osób trzecich skutkujących pogorszeniem
środowiska;
Występowanie na prawach strony jako reprezentanta interesu faktycznego lub prawnego o
charakterze społecznym w postępowaniach administracyjno – prawnych i procesach
sądowych związanych z celami Stowarzyszenia.

Ul. Brzozowa 31
05-820 Piastów

Przedstawiciel:
Kazimiera Głuchowska

Regulamin
Stowarzyszenia

NIE

-

-

-
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2. Powiat Pruszkowski
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Stowarzyszenie
Powszechnych
Inicjatyw
Społecznych
JASPIS

15.06.2018
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Piastowskie
Stowarzyszenie
Bezpieczny Kot

4.07.2018

1.
Wspieranie społecznej aktywności obywateli i inicjacji działających na rzecz
rozwoju lokalnego;
Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu;
Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
Prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród
dzieci i młodzieży;
Organizację letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania;
Organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności w
zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa;
Promocję i rozwój przedsiębiorczości;
Przeciwdziałanie bezrobociu;
Rehabilitację zawodową i społeczna osób niepełnosprawnych;
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
Rozwój rodzin i przeciwdziałania ich patologiom;
Inicjowanie i realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym, pomocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień;
Działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz
młodzieży;
Promocję idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo
obywatelskie;
Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności;
Promocję regionu, jego kultury i tradycji;
Promocje i wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i sportu;
Wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska;
Rozwój obszarów wiejskich;
Propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji;
Rozwój ekonomii społecznej;
Działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP; porządku
i bezpieczeństwa publicznego;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków
regionalnych;
Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych
i kryzysowych;
Działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Realizacja celów przez:
 odpłatną i nieodpłatną działalność statutową,
 organizowanie spotkań, konferencji, seniorów i sesji naukowych,
 opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących
ważnych kwestii społecznych,
 wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami Stowarzyszenia,
 pomoc organizacyjno-prawna w tworzeniu i prowadzeniu organizacji
pozarządowych,
 organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw gospodarczych,
 przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i innych
zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym,
 organizacje imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych i oświatowych,
 organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
prowadzenie hospicjów, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, środowiskowych
domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, szkół, świetlic, ognisk
wychowawczych, poradni, centrów integracji społecznej, biur porad obywatelskich,
 wydawanie materiałów informacyjnych,
 współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem regionu i społeczeństwa
obywatelskiego.
1. Działanie na rzecz zwierząt.
Zapobieganie bezdomności zwierząt i niekontrolowanemu rozmnażaniu.
Zapobieganie i interwencje w sytuacjach przestępstw przeciwko zapisom Ustawy o
ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002.
Promocja i popieranie działań prozwierzęcych.

2.

Województwo Mazowiecki, Piastów

05-800 Pruszków,
ul. Szpitalna 51

Zarząd:
Prezes - Beata
Pawełczyńska
Wiceprezes – Piotr
Tomaszewski
Skarbnik – Artur
Pawełczyński

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący –
Jacek
Wojciechowski
Członek –
Patrycja Pawlik

Regulamin

NIE

-

-

-
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05-820 Piastów,
ul. Gęsickiego 1 m. 5

Karolina Bojarowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dn.
25.06.2018 r.

NIE

-

-

-
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wewnętrznej.
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Stowarzyszenie
Dobro Wspólne
- Powiat
Pruszkowski

4.07.2018

1.

2.
3.

35

Stowarzyszenie
Rozbiegany
Piastów

30.10.2018

1.

2.

Współpracę z organami samorządowymi w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Prowadzenie akcji interwencyjnych w przypadku przestępstw przeciwko zapisom
ustawy o ochronie zwierząt.
Prowadzenie akcji adopcyjnych.
Współpraca z mieszkańcami w sprawach poszukiwania właścicieli znalezionych
zwierząt.
Prowadzenie akcji zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt poprzez
akcje sterylizacji.
Organizowanie spotkań, imprez w celu propagowania celów Stowarzyszenia.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.
Inne działania realizujące cele statutowe.
Wspieranie idei samorządu terytorialnego.
Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Powiatu
pruszkowskiego.
Działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na terenie
działalności, a szczególnie na terenie Powiatu pruszkowskiego.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji.
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzez osób w wieku emerytalnym.
Działalność ma rzecz dzieci i młodzieży.
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
Działalność w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony
obiektów cennych ze względów historycznych, kulturowych lub przyrodniczych.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Promocja Powiatu pruszkowskiego.
Rzeczpospolita Polska
Podejmowanie działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.
Podejmowanie działalności publicznej.
Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
Zgłaszanie inicjatyw samorządowych i inwestycyjnych po rozpoznaniu i analizie potrzeb
oraz oczekiwań społeczności lokalnych.
Mobilizację opinii publicznej oraz nagłaśnianie problemów mieszkańców gmin i całego
powiatu pruszkowskiego celem wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celami
działania Stowarzyszenia.
Monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych.
W przypadku stwierdzenia popełnienia błędów [rzez organy władzy publicznej –
wywieranie nacisku w celu podjęcia przez nie działań naprawczych.
Opiniowanie dokumentów strategicznych, planów i projektów, decyzji oraz uchwal
organów administracji państwowej i samorządowej.
Przeprowadzenie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz
ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działania Stowarzyszenia.
Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i
instytucjami publicznymi oraz kościelnymi.
Współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi i
gospodarczymi.
Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny
uzasadniony celami Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych.
Propagowanie biegania i innych form ruchu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie
działania Stowarzyszenia.
Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
Wspieranie w organizacji imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych,
osób i organizacji podejmujących takie działania.
Organizacja cyklicznych treningów oraz spotkań biegowych o charakterze sportoworekreacyjnym.
Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także
poza jego granicami.
Promocja miasta Piastów.
Gmina Piastów, Powiat pruszkowski

05-840 Brwinów,
ul. Dworska 6
Adres koresp.:
05-800 Pruszków,
ul. Kubusia Puchatka
8/16

Zarząd:
Prezes- Artur Świercz
Wiceprezes- Jacek
Olejnik
Sekretarz-Agnieszka
Kuźmińska
Skarbnik – Urszula
Wojciechowska
Członkowie- Mariusz
Baranowski, Paweł
Rajski.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

05-820 Piastów,
Al. Tysiąclecia 1

Pierwszy przedstawiciel:
Jacek Zieliński
Zastępcy
przedstawiciela:
Katarzyna Katana,
Monika Łyp
Skarbik:
Dorota Markowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Uchwała z dn.
4.07.2018 r. w
sprawie przyjęcia
Regulaminu

NIE

-

-

-

WOM.5120.44.2018.DJ

3.

Uchwała 2/2018
o przyjęciu
regulaminu
z dn. 5.09.2018 r.

NIE

-

-

-
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wewnętrznej.

wewnętrznej.
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Stowarzyszenie
Mieszkańców
Osiedla Rosa
w Komorowie

5.11.2018

1.

2.
3.

37

38

Krzewienie
Tradycji Liceum
im. Tomasza Zana
w Pruszkowie

Stowarzyszenie
„Reguły
Fotografii”

28.02.2019

18.03.2019

1.

Reprezentacja absolwentów, wychowanków i sympatyków Liceum im. T. Zana przed
organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami.
współpraca z uczniami (samorządem) Liceum, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły
w zakresie krzewienia tradycji, pamięci o szkole i jej osiągnięciach oraz o wybitnych
absolwentach.
Zbieranie materiałów faktograficznych z zasługach Patrona – Tomasza Zana, o szkole
i absolwentach oraz ich propagowanie.
Współpraca z organami samorządowymi i administracją w zakresie wspomagania celów
Stowarzyszenia.

2.

Miasto Pruszków, terytorium RP (oraz poza granicami).

3.

Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska w zakresie spraw dotyczących szkoły,
uczniów i absolwentów.
Kierowanie postulatów do organów samorządowych i administracji publicznej.
Prowadzenie innych działań, jak np. seminaria, spotkania tematyczne zgodnych
z Regulaminem.

1.

Zacieśnianie współpracy osób zainteresowanych fotografią, z terenu gminy Michałowice.
Doskonalenie umiejętności fotograficznych członków Stowarzyszenia.
Wymiana doświadczeń.
Motywowanie do twórczych poszukiwań.
Promowanie twórczości członków Stowarzyszenia.
Rzeczpospolita Polska

2.

05-806 Komorów,
ul. Stare Sady 3P

Zarząd:
Lesław Syguła
Dariusz Kajka
Anna Janikowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Uchwała nr 2
z dn. 19.10.2018
o uchwaleniu
regulaminu

NIE

-

-

-

Uchwała nr 1
z dn. 12.02.2019 r.
o powołaniu
stowarzyszenia
zwykłego.

NIE

-

-

-

Uchwała nr 1
z dn. 27.02.2019 r.
o założeniu
stowarzyszenia
zwykłego – „Reguły
Fotografii”

NIE

-

-

-

wewnętrznej.

05-800 Pruszków,
ul. Obrońców Pokoju
47/6

Przedstawiciel:
Adam St. Trąbiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.
Przewiduje się
powołanie trzy
osobowej Komisji
Kontroli
Wewnętrznej z
uprawnieniami
Sądu
Koleżeńskiego na
podstawie
odrębnego
regulaminu

05-817 Reguły,
ul. Wiejska 13

Przedstawiciel:
Paweł Jusin

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

WOM.5120.48.2018.KW
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Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy spędzania czasu wolnego i rekreacji
fizycznej.
Organizowanie cyklicznych wspólnych treningów oraz spotkań biegowych.
Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy na terenie Piastowa i powiatu
pruszkowskiego.
Planowanie, organizowanie i wspieranie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych
na terenie Piastowa przez członków stowarzyszenia – organizatorów imprez w ramach
posiadanych możliwości organizacyjnych i finansowych.
Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi
przy realizacji celów Stowarzyszenia.
Promowanie miasta Piastowa poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na
terenie kraju i poza jego granicami.
Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportoworekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
Prowadzenie strony internetowej (fanpage na portalu społecznościowym Facebook)
Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie (m.in. zamknięta
grupa członków stowarzyszenia, Instagram Stowarzyszenia).
Działania marketingowo-promocyjne.
Integracja mieszkańców Osiedla Rosa, położonego w Komorowie, gmina Michałowice
powiat Pruszkowski zwanego dalej „Osiedlem”
Ochrona interesów wspólnych Członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Osiedla.
Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie Osiedla wspólnych przedsięwzięć
mieszkańców, służących rozwojowi infrastruktury Osiedla.
Koordynowanie i wspieranie współpracy mieszkańców Osiedla.
Sprawowanie nadzoru nad wyborem firm świadczących usługi na rzecz eksploatacji
Osiedla w części dotyczącej powierzchni wspólnych.
Propagowanie przedsięwzięć promujących ideę samorządności i współpracy
mieszkańców osiedli mieszkaniowych oraz osiedli domów jednorodzinnych.
Gmina Michałowice
Reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia wobec osób fizycznych, osób
prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, w tym organów samorządu
terytorialnego, sądów i administracji rządowej, w szczególności wobec wykonawcy,
zarządcy lub administratora Osiedla.
Podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań
Członków Stowarzyszenia lub mieszkańców Osiedla, mających na celu rozwój
infrastruktury Osiedla.
Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej, mającej na celu wspólne
rozwiązywanie problemów w zakresie bieżącego funkcjonowania Osiedla.
Organizacje imprez integracyjnych i spotkań informacyjnych dla mieszkańców Osiedla.
Podejmowanie innych działań służącym celom statutowym.
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Stawiam na Sport

24.04.2019

Organizacja cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia.
Przeprowadzanie zajęć praktycznych w terenie.
Organizacja plenerów fotograficznych.
Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami oraz samorządem polegająca m.in. na
pozyskaniu środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym
przygotowanie materiałów fotograficznych promujących gminę.
Organizacja wystaw.
Realizowanie projektów fotograficznych.
Nawiązywanie współpracy z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w celu
tworzenia i prezentacji zdjęć związanych z zainteresowaniami członków
Stowarzyszenia.
Organizacja spotkań z osobami zajmującymi się fotografią.
Udział w konkursach fotograficznych.

1. Promowanie samorządów stawiających na sport.
Wspieranie sportu dzieci i młodzieży, i przyczynianie się do jego upowszechnienia.
Ułatwianie środowisku Sportowemu komunikowanie się ze sobą.
Kształtowanie i wzmacnianie wizerunku młodych sportowców.
Podnoszenie rangi sportu młodzieżowego.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Zorganizowanie systemu certyfikacji dla najbardziej sportowych gmin.
Udostępnienie nowoczesnych mediów społecznościowych specjalnie dedykowanych dla
środowiska sportu młodzieżowego.
Uruchomienie Akademii Rozwoju Młodego Sportowca, czyli przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów dla środowiska sportu młodzieżowego.
Organizowanie eventów popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży.

Stan na dzień 24.04.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia:
prezes:
Janusz Wiśniewski
zastępca prezesa:
Artur Niedziński
skarbnik:
Mateusz Czerniak
sekretarz:
Jarosław Czerniak

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2016
z dn. 16.04.2019 r.
o założeniu
stowarzyszenia
zwykłego.

NIE

-

-

-
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