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1 Stowarzyszenie Zielone Kliny 2016-06-17

1.
1. Prowadzenie działań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych fauny i flory w dzielnicy. 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 3. Szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach
ochrony. 4. Promocja inicjatyw społecznych. 5. Wspieranie harmonijnego organizowania terenów zielonych dzielnicy.

2
Województwo Małopolskie

3
1. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 2. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 3.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku ochrony środowiska naturalnego. 4. Wspieranie działań
zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego. 5. Organizowanie spotkań, pikników społecznych zmierzających do
ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego.

ul. Mieczykowa 7/16
30 - 389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Małgorzata
Mucha

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
2/05/2016 z
23.05.2016 r.

NIE - - - SO-07.512.28.2016

2 Kraków Przeciwko Referendum
2016 2016-06-20

1.
1) Informowanie mieszkańców Krakowa o zasadach organizacji referendum lokalnego organizowanego w Krakowie w roku 2016. 2) Integracja
środowiska lokalnego. 3) Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) Spotkania z mieszkańcami 2) Akcje informacyjne w internecie i prasie lokalnej

Wiśniowa 16/56
31 - 426 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Łukasza
Wantucha

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
15.06.2016 r. NIE - - - SO-07.512.29.2016

3 Adsum Media 2016-07-05

1.
1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2. Promocja zdrowia, sportu i zdrowego stylu życia. 3. Pomoc
osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 4. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5. Wspieranie i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 7. Działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn. 8. Upowszechnianie ochrony praw konsumentów. 9. Działalność promująca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności. 10. Działalność
z zakresu ekologii i ochrony zdrowia. 11. Działalność na rzecz integracji międzynarodowej. 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej. 2. Prowadzenie działalności informacyjnej w tym prowadzenie portalu. 3. Prowadzenie spotkań,
szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów. 4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw, konkursów, koncertów. 5. Organizowanie wydarzeń
sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych. 6. Organizowanie akcji medialnych (kampanii oraz akcji społecznych). 7. Organizowanie porad
prawnych i obywatelskich. 8. Współpracę z innymi organizacjami non-profit.

ul. Kluczborska 4/92
31 - 271 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Agnieszkę Ziębę

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
5.06.2016 r. ;
Uchwała z
29.06.2016 r. -
nowy regulamin

NIE - - - SO-07.512.27.2016

4
Stowarzyszenie o charakterze
strzeleckim i kolekcjonerskim
"Sagittarius" przy Jednostce
Wojskowej Nr 4009 w Krakowie

2016-08-12

1.
1.Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni żołnierzy, byłych żołnierzy i ich rodzin. 2. Popularyzowanie wiedzy z
dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, żołnierzy i ich rodzin. 3. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów. 2. Współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z
grupami rekonstrukcji historycznej. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

ul. Ułanów 43
30 - 901 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Pawła Lisa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
5.07.2016 r.
Uchwała nr 5 z
11.08.2016 r. -
nowy regulamin

NIE - - - SO-07.512.31.2016

5 Stowarzyszenie Stańczyka 2016-09-06

1.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój i realizacja idei demokratycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego poprzez ochronę oraz upowszechnianie, rozwój
systemowych jak i praktycznych możliwości korzystania z praw, wartości i koncepcji: 1) prawa do informacji, w tym swobodnego przepływu informacji
oraz realizacji koncepcji otwartych danych, 2) wolności zrzeszania się, 3) prawa do wniosków, skarg i petycji, 4) aktywności społecznej i obywatelskiej,
5) partycypacji obywatelskiej w rządzeniu swoim państwem, w szczególności na poziomie samorządowym, 6) dobrego rządzenia, 7) kontroli
obywatelskiej, z uwzględnieniem kontroli i analizy finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Cele wymienione w § 3 Stowarzyszenie może realizować poprzez: 1) szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady i konferencje, 2) kontrolę obywatelską
(tzw. strażnictwo), w szczególności prowadząc działalność interwencyjną i monitoringi, 3) działalność wydawniczą lub biblioteczną, w szczególności w
formie elektronicznej, obejmującą zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne, 4) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali
lub serwisów internetowych, stron www, blogów, for i list dyskusyjnych, 5) działalność doradczą, 6) działalność rzeczniczą i opiniodawczą, 7)
prowadzenie Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i rozwijanie jej działań poprzez korzystanie z przyznanych jej statutem uprawnień
wpływu na organy, statut i strategię Fundacji, o ile jej statut je przewiduje oraz udział członków Stowarzyszenia w jej działaniach.

ul. Sławkowska 12
31 - 014 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Annę Borowiec

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
5.08.2016 r. NIE - - - SO-07.512.33.2016
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6
Stowarzyszenie o charakterze
strzeleckim i kolekcjonerskim
krakowski husar

2016-09-19

1.
1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego
i kolekcjonerstwa broni, 3) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

2
Województwo Małopolskie

3
1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, 2) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z
grupami rekonstrukcji historycznej, 3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

ul. Księdza Ściegiennego 69/115
30 - 809 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Jakuba Salawa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
5.09.2016 r. NIE - - - SO-07.512.36.2016

7 Research and Development 2016-11-02
2018-06-19 - - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2018-05-15
Nr uchwały o
rozwiązaniu: nr 1
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2018-05-15

- - -

8 "Korporacja Akademicka Akropolia
Cracoviensis" 2016-11-02

1.
1. Wychowywanie członków na świadomych obywateli i patriotów. 2. Obrona wartości chrześcijańskich i tożsamości narodowej. 3. Kultywowanie
tradycji akademickich. 4. Rozwijanie więzi braterskich i koleżeńskich wśród członków. 5. Rozwój intelektualny i fizyczny członków. 6. Wzajemna pomoc
moralna i materialna.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Regularne wewnętrzne spotkania naukowe, wychowawcze, szkoleniowe, sportowe i towarzyskie. 2. Organizowanie i współorganizowanie
przedsięwzięć naukowych i społecznych. 3. Wzajemne oddziaływanie na siebie członków Korporacji. 4. Utrzymywanie kontaktów z innymi podobnymi
organizacjami w Polsce i za granicą.

ul. Daliowa 10/29
30 - 612 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Jana Metryckiego

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
5.10.2016 r. NIE - - - SO-07.512.41.2016

9 Stowarzyszenie Stare Podgórze

2016-11-03
2017-11-17
2018-01-04
2019-12-27
2022-10-03
2022-11-07

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-09-22
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
4/2022
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2022-11-07

- - -

10 Ostatnia-Śliczna-Kantora 2016-11-15

1.
1) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz państwowych i samorządowych, 2) wspieranie inicjatyw obywatelskich, 3) podejmowanie
działań na rzecz ochrony terenów zielonych i ekosystemów, infrastruktury, infrastruktury społecznej, sportowej i rekreacyjnej, 4) działanie na rzecz
ładu urbanistycznego i poprawy komfortu życia w rejonie osiedli Wieczystej, Rakowic i Olszy, 5) dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe
historycznego obszaru Wieczystej, Rakowic i Olszy.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpraca z organami administracji publicznej i innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) propagowanie
idei samorządowych w życiu społeczności lokalnej, 6) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, 7) udział w postępowaniach
administracyjnych i reprezentowanie stron oraz mieszkańców na ich wniosek.

ul. Tadeusza Kantora 6/48
31 - 445 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewę Krupińską-
Lempart

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
22.09.2016 r. NIE - - - SO-07.512.43.2016
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11 Stowarzyszenie „GLUKUSIE” 2016-11-22

1.
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) Wspieranie rodziny i
systemu pieczy zastępczej; 3) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4)
Działalność charytatywna; 5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 6) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905); 7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) Działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym; 11) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji, oświata i wychowanie; 14) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 15) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16) Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej; 17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
18) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 19) Promocja i organizacja
wolontariatu; 20) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 21) Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym; 22) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3 ) Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) Organizowanie
wydarzeń rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, edukacyjnych , propagujących zdrowy i aktywny tryb życia w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej,
6) Prowadzenie działalności wydawniczej, 7) Współpracę z instytucjami edukacyjnymi, oświatowymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia, 8) Udzielanie pomocy materialnej, 9) Gromadzenie i pozyskiwanie środków rzeczowych, finansowych oraz usług
przeznaczonych na realizację celów statutowych.

ul. Rakowicka 37/1
31 - 510 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Karolinę Łośko

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
14.11.2016 r. NIE - - - SO-07.512.44.2016

12 WSPÓLNA MAŁOPOLSKA 2016-12-12
2018-07-10

1.
1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności terytorialnej, 2. Obrona i reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego, 3.
Zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 2. Organizacja publicznej debaty i konferencji na temat rozwoju idei samorządności oraz
działalności instytucji publicznych, 3. Organizacja konferencji, sesji naukowych, konkursów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, koncertów
muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych, 4. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami,
związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działania w zakresie realizacji celów statutowych, 5. Współpraca ze szkołami i
placówkami oświatowymi, 6. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową, 7. Współpraca z organizacjami
międzynarodowymi i zagranicznymi, 8. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
9. Promocja i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, 10. Prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla
przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych, 11. Inne formy współdziałania z organami
jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną,
gospodarczą, kulturalną, 12. Udział w życiu publicznym poprzez uczestnictwo w debatach publicznych, a także poprzez desygnowanie swoich członków
na kandydatów w wyborach na szczeblu samorządowym i krajowym, 13. Organizację szkolenia dla osób podejmujących działalność publiczną, 14.
Organizację lub współorganizację lub wspierając akcje społeczne i charytatywne.

ul. Przemysłowa 4/ 138
30 - 701 Kraków

Członkami zarządu są: Małgorzata
Gromala - Prezes, Maciej
Ostrowski - I Wiceprezes, Rafał
Komarewicz - II Wiceprezes,
Witold Latusek - Sekretarz, Marcin
Kiwior - Skarbnik, Jan Golonka -
Członek Zarządu, Wojciech
Skucha - Członek Zarządu.
Stowarzyszenie reprezentowane
jest przez Przedstawiciela, którym
każdorazowo jest Prezes Zarządu.
Stowarzyszenie w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych reprezentuje trzech
członków Zarządu - w tym Prezes
i Skarbnik działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
3.11.2016 r. NIE - - - SO-07.512.45.2016

13 PRYNCYPIUM 2016-12-27

1.
Cel Stowarzyszenia to: a) wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych, b) promowanie
międzypokoleniowej aktywności twórczej, komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, c) integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi, d) popularyzowanie historii, dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) działalność charytatywną i wolontaryjną, b) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz
usług wspomagających działania zgodnie z celami Stowarzyszenia, c) organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów, seminariów oraz innych form
edukacyjno-informacyjnych, d) działalność wydawnicza i medialna w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu i masowego
komunikowania, e) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, f) współpracę z innymi organizacjami, g) wspieranie innych
organizacji, podmiotów oraz osób, prowadzących działania zbieżne z celami Stowarzyszenia, h) współpracę z organami administracji publicznej oraz
innymi instytucjami i podmiotami, i) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.

ul. Szlak 13/37
31 - 161 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Magdalenę
Wadowską

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
18.12.2016 r. NIE - - - SO-07.512.46.2016

14 BUNGA BUNGA RACING 2017-01-23

1.
1. Popularyzowanie wyczynowego sportu motorowego. 2. Udział w zawodach motocyklowych. 3. Organizowanie turystyki motocyklowej.

2
Województwo Małopolskie

3
1. Udział w zawodach motocyklowych. 2. Udział w zorganizowanych szkoleniach i treningach. 3. Rozwijanie współpracy z innymi klubami, instytucjami,
osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i zagranicy w celu rozwoju współpracy w dziedzinie motoryzacji, sportu motorowego i turystyki motorowej. 4.
Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy. 5. Organizowanie
zawodów sportowych i turystyczno - motorowych.

ul. Pułaskiego 8/32
30 - 305 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Wojciecha
Adamczyka

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 12
.01.2017 r. NIE - - - MS-03.512.2.2017



Numer
kolejny w
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Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

15 Stowarzyszenie Kolekcjonerskie
"SPUST" 2017-03-07

1.
1) Popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej i innej oraz strzelectwa rekreacyjnego, 2) rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród
mieszkańców Rzeczypospolitej, 3) poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie kolekcjonerstwa broni, strzelectwa rekreacyjnego i strzelectwa
sportowego, 4) promocja i popieranie kolekcjonerstwa broni, strzelectwa rekreacyjnego i sportu strzeleckiego.

2
Województwo Małopolskie

3
1) organizowanie lub udział w imprezach kolekcjonerskich, zawodach strzeleckich, 2) organizowanie lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach,
pokazach kolekcjonerskich, 3) działalność szkoleniowa, edukacyjna lub informacyjno - promocyjna, 4) współdziałanie z władzami publicznymi oraz
innymi instytucjami, 5) inne działania, niezbędne do realizacji celów statutowych

ul. Zakrzowiecka 31a/4
30 - 376 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marka Grandysa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2017
z 25.02.2017 r.
zmiana Uchwała nr
4/2017 z 4.03.2017
r.

NIE - - - MS-03.512.8.2017

16 Międzynarodowe Stowarzyszenie
Feng Shui Polska 2017-03-13

1.
Celem stowarzyszenia jest szerzenie w Polsce wiedzy o profesjonalnym zastosowaniu technik geomancyjnych feng shui.

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań o tematyce feng shui, 5) organizowanie
konferencji o tematyce feng shui, 6) organizowanie szkoleń o tematyce feng shui, 7) poprzez bieżąca analizę działalności opartej o feng shui w Polsce i
za granicą.

ul. Bandurskiego 62 A/9
31 - 515 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Rafałą Czuk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2017
z 28.02.2017 r. NIE - - - MS-03.512.9.2017

17
Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr
37 w Krakowie

2017-03-17

1.
1) Integracja środowiska lokalnego. 2) Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań
edukacyjnych i wychowawczych . 3) Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 4) Działania
wspierające szkołę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i sportowych oraz edukacyjnych. 5) Współpraca z instytucjami państwowymi
oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. 6) Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze
szczególnym uwzględnieniem mniejszości kulturowych i etnicznych. 7) Wspieranie szkoły w budowaniu jej wizerunku i pozycji w środowisku lokalnym.
8) Wspieranie jakości edukacji szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sportowego. 9) Dbanie o wygląd szkoły i jej
otoczenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
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 spotkań, konferencji, szkoleń. 5) Organizacja
przesięwzięć kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych. 6) Przygotowywanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych

os. Stalowe 18
31 - 922 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Beatę Surowiec

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
002/2017 z
9.03.2017 r.

NIE - - - MS -
03.512.10.2017

18 "STOWARZYSZENIE URBANISTÓW
TRZECIEGO STOPNIA" 2017-04-10

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) kształcenie i pogłębianie wiedzy z zakresu urbanistyki i budowy miast dla dobra społeczeństwa polskiego, 2)
kształcenie i pogłębianie wiedzy z zakresu urbanistyki i budowy miast dla harmonijnego rozwoju społeczeństw.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie
spotkań, konferencji, szkoleń.

ul. Długa 56/1
31 - 147 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasza Stopę

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
23.03.2017 r. NIE - - - MS -03.512.13.2017

19 "Mamy Twórcze Aspiracje" 2017-04-13
2019-03-11

1.
Cele stowarzyszenia to: 1) inicjowanie, realizacja i wspieranie nowatorskich rozwiązań w: kulturalnych, społecznych i zdrowotnych dziedzinach życia, a
szczególnie artystycznych takich jak: plastyka, muzyka, taniec, fotografia, literatura, teatr, florystyka, architektura, dekorowanie wnętrz, sztuka
użytkowa, 2) promocja kultury i sztuki chrześcijańskiej, 3) promocja chrześcijańskich zasad funkcjonowania w społeczeństwie, 4) rehabilitacja w sensie
zawodowym, duchowym, zdrowotnym i materialnym dla każdego potrzebującego jej artysty, 5) uwrażliwianie społeczeństwa na powołanie artysty i
jego rolę w rozwoju najbliższej sobie społeczności, miejscowości i kraju, 6) inicjowanie, realizacja i wspieranie nowatorskich rozwiązań na rzecz dzieci i
młodzieży uzdolnionych artystycznie, 7) inicjowanie, realizacja i wspieranie nowatorskich rozwiązań w działaniach prorodzinnych, gdzie modelem jest:
kobieta i mężczyzna jako małżeństwo oraz ich dzieci. Podtrzymywanie znaczenia rodziny wielopokoleniowej jako fundamentu do prawidłowego rozwoju
dzieci i młodzieży, 8) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kulturalnym społeczeństwa, 9) rozwijanie i
umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju małych i większych społeczności artystycznych oraz realizowanie wspólnych
projektów z tymi społecznościami, 10) powoływanie do życia szeregu pracowni artystycznych realizujących założenia stowarzyszenia, 11) powołanie do
życia domu dla artystów z przeznaczeniem rozwoju artystycznego, duchowego. 12) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest
działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. Dla realizacji celów stowarzyszenie może działać na terenie innych Państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) promowanie twórców polskich w kraju i za granicą, 2) organizowanie i udział w imprezach promujących
artystów różnych dziedzin, 3) organizowanie konkursów artystycznych, 4) organizowanie warsztatów, koncertów, występów, wystaw, wernisaży, 5)
propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach i uczelniach wyższych, 6) rzecznictwo interesów artystów marginalizowanych społecznie, 7)
organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, 8) gromadzenie danych dotyczących sytuacji
życiowej artystów w Polsce, 9) upowszechnianie wiedzy dotyczącej sytuacji życiowej artystów w Polsce w formach odczytów, prelekcji, wywiadów,
seminariów, konferencji oraz wszelkich form masowego przekazu, 10) wspieranie rozwoju rękodzieła polskiego z zakresu sztuki użytkowej, 11)
prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami stowarzyszenia, 12) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach stowarzyszenia.

ul. Rynkowa 22A/ 3
06-500 Mława

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Małgorzatę Ewę
Tuszyńską

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
28.02.2017 r. NIE - - - MS-03.512.14.2017
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20 "Polskie Stowarzyszenie
Transhumanistyczne"

2017-04-26
2021-07-05
2021-07-05
2021-08-02

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2021-06-18
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-07-30

- - -

21 Sensei 2017-05-05
2017-11-28 - - - - - -

Data uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego: 2017-
07-25
Nr uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego:
1/7/2017
Data wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
2017-11-07
Nr wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
0000702345

- - -

22 Towarzystwo Przyjaciół Drzew i
Ptaków SIKORNIK

2017-05-11
2019-11-27
2019-11-28

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2019-04-19
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
01/2019
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2019-11-28

- - -

23 Klub Polityczny Jedność Narodu 2017-05-15

1.
1) wprowadzenie w życie społecznej nauki Kościoła Katolickiego i zasad wiary, 2) dążenie do jedności narodu na kanwie prawdy i miłości.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz; 4) organizowanie
spotkań, konferencji, szkoleń; 5) działalność wydawniczą.

Rynek Główny 30/49
31-010 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Annę Raźny

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
29.04.2017 r. NIE - - - MS-03.512.21.2017

24 Krakowski Klub Biznesowy
2017-05-18
2018-07-27
2018-09-18

1.
1. Promowanie i rozwój firm członków Stowarzyszenia, 2.Rozwijanie relacji biznesowych członków Stowarzyszenia, 3. promowanie i wspieranie inicjatyw
biznesowych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, 4. Działalność kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz członków Stowarzyszenia oraz
przedsiębiorców i osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, 5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie ekonomii, finansów i
polityki prawa.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1.Organizację spotkań przedsiębiorców, ludzi sztuki, kultury i polityki, 2. Organizację szkoleń, 3. Wspieranie działalności gospodarczej członków
Stowarzyszenia, 4. Wymianę informacji gospodarczych, naukowych, legislacyjnych oraz dotyczących kultury, 5.Wzmocnienie relacji i współpracy
pomiędzy członkami Stowarzyszenia, 6. Pomoc prawna, organizacyjna dla członków Stowarzyszenia, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
ekonomicznej i finansowej.

ul. Wygrana 9/2
30-311 Kraków

Członkami zarządu są: Andrzej
Bocheński - Prezes Paweł Rudzki -
Wiceprezes Jakub Michniowski -
Sekretarz Do składania
oświadczeń w imieniu
stowarzyszenia, w szczególności
do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
15.03.2017 r.
Uchwała z dnia
06.06.2018 r.
Uchwała z dnia
22.08.2018 r.

NIE - - - -
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25 Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki 2017-05-24

1.
1. Ochrona środowiska i zachowania terenów zielonych i ekosystemów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dzielnicy
Grzegórzki oraz sąsiadujących dzielnicach, dbanie o jakość powietrza, bezpieczeństwa oraz redukcję hałasu i barier architektonicznych, 2, Dbanie o
rozwój terenów zieleni (w szczególności o utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego na Grzegórzkach), 3. Działanie na rzecz ładu
urbanistycznego przestrzeni publicznej i poprawy komfortu życia mieszkańców zmierzające do wprowadzenia racjonalnych decyzji planistycznych,
inwestycyjnych, rozwiązań transportowych i komunikacyjnych (dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego), 4. Reprezentowanie
interesów mieszkańców Krakowa, kształtowanie opinii publicznej, współdziałanie z władzami Gminy, instytucjami państwowymi i samorządowymi,
jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
5.Wspieranie działalności inicjatyw lokalnych, wspólnot i innych organizacji w zakresie nauki, edukacji, oświaty poradnictwa, wychowania,
przedsiębiorczości w szczególności przyczyniającej się do rozwoju miasta i dzielnicy oraz wzajemnej współpracy między podmiotami, 6.Podejmowanie
działań mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury
miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców/smart city/, 7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i wypoczynku rodzinnego, 8. Ochrona, promocja zdrowia i pomoc społeczna
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego zbieranie głosów i wyrażanie swojego stanowiska
na forum publicznym, 2. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; 3. Tworzenie własnych projektów dla
poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (w tym porządkowanie ulic, placów, skwerów itp.), 4. Organizowanie spotkań, konferencji,
eventów, konsultacji, akcji informacyjnych, marketingowych i wydawnictw związanych z realizacją celów stowarzyszeń, 5. Kierowanie postulatów do
organów administracji publicznej i władz wspierających ład przestrzenny i ochronę zieleni, 6. Wnioskowanie i opiniowanie spraw/projektów
architektonicznych, urbanistycznych inwestycyjnych, w tym planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenu / decyzji
dotyczących przestrzeni publicznej w tym planów zagospodarowania przestrzennego, przyłączenia się do postępowań wszczętych przed organami
państwowymi, 7. Udzielenie poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej obywatelom, 8. Działalność charytatywna, 9. Działalność związana z
przyznawaniem dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wspierających rozwój miasta, 10. Współpraca z policją i Strażą Miejską w
zakresie bezpieczeństwa, 11. Udzielanie pomocy w zakresie promocji zdrowia, 12. Inne działania, które przyczyniają do realizacji celów stowarzyszenia,
zawartych w regulaminie: prowadzenie witryn internetowych.

ul. Grzegórzecka 81/20
31-559 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Monika Firlej-
Balik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
17.04.2017 r. NIE - - -

MS-03.512.26.2017
Stowarzyszenie
widniało w wykazie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych przed
20 maja 2016 r. pod
numerem 439.

26 "Klub Ryjek SP9KGP" 2017-05-31

1.
1) Propagowanie turystyki i kultury technicznej, w szczególności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, 2) Działalność edukacyjna i
samokształceniowa,, 3) Działanie na rzecz bezpieczeństwa i łączności kryzysowej, 4) Działalność sportowa w dziedzinie sportów łączności, 5) Działanie
na rzecz środowisk lokalnych. 1) organizowanie kursów i szkoleń w dziedzinie radiokomunikacji, w szczególności radiokomunikacji w służbie
amatorskiej, 2) organizowanie warsztatów promujących kulturę techniczną dla dzieci i młodzieży, 3) organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów,
seminariów oraz innych form edukacyjno-informacyjnych, 4) wspieranie działalności turystycznej czlonków Stowarzyszenia, 5) prowadzenie
eksperymentów radiotechnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nawiązania łączności w terenie górskim i w innych trudnych warunkach, 6)
wydawanie dyplomów krótkofalarskich dla operatorów terenowych, 7) prowadzenie serwisów informacyjnych w w Internecie, 8) promowanie wydarzeń
i imprez lokalnych poprzez uruchomienie amatorskich stacji okolicznościowych, 9) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności sportowej w
dziedzinie sportów łączności oraz udział w zawodach krotkofalarskich, 10) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
11)współpracę z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i łączności
kryzysowej, 12) organizowanie spotkań, wykładów, prezentacji i konferencji.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizowanie kursów i szkoleń w dziedzinie radiokomunikacji, w szczególności radiokomunikacji w służbie amatorskiej, 2) organizowanie
warsztatów promujących kulturę techniczną dla dzieci i młodzieży, 3) organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów, seminariów oraz innych form
edukacyjno-informacyjnych, 4) wspieranie działalności turystycznej członków Stowarzyszenia, 5) prowadzenie eksperymentów radiotechnicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem nawiązania łączności w terenie górskim i w innych trudnych warunkach, 6) wydawanie dyplomów krótkofalarskich dla
operatorów terenowych, 7) prowadzenie serwisów informacyjnych w w Internecie, 8) promowanie wydarzeń i imprez lokalnych poprzez uruchomienie
amatorskich stacji okolicznościowych, 9) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności sportowej w dziedzinie sportów łączności oraz udział w
zawodach krótkofalarskich, 10) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 11)współpracę z organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i łączności kryzysowej, 12) organizowanie spotkań,
wykładów, prezentacji i konferencji.

ul. Lotnicza 22/50
31-462 Kraków

Członkami zarządu są: Wojciech
Bielak - Prezes Agata Plesner -
Bielak - Wiceprezes Marcin
Kotarba - Skarbnik. Do składania
oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia zoboiązany jest
jednoosobowo każdy Członek
Zarządu, a w sprawach
związanych z zaciąganiem
zobowiązań finansowych
wymagane jest współdziałanie
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa
Zarządu oraz Skarbnika.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - -

Stowarzyszenie
widniało w wykazie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych przez
20 maja 2016 r. pod
numerem 248.

27 Stowarzyszenie Muzyczne im.
Janiny Garści

2017-06-02
2018-05-09
2018-11-21
2019-07-18

1.
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwijania i upowszechniania muzyki dziecięcej i młodzieżowej, w szczególności kompozycji Janiny
Garści.

2
Stowarzyszenie może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia.

3
a) organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów i innych imprez muzycznych mających na celu promocję muzyki polskich kompozytorów
muzyki dziecięcej, a zwłaszcza kompozytorki Janiny Garści, b) promocja osiągnięć instrumentalistów i kompozytorów polskich oraz zagranicznych w
zakresie muzyki dziecięcej i młodzieżowej, c) współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi a także zagranicznymi w sporach związanych z
upowszechnianiem muzyki dziecięcej i młodzieżowej, d) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach muzycznych, e) udział w akcjach wymiany
kulturalnej w dziedzinie muzyki, f) prowadzenie archiwum zbiorów muzycznych krakowskiej kompozytorki muzyki dziecięcej i młodzieżowej Janiny
Garści, g) gromadzenie i konserwacja zbiorów oraz pamiątek po kompozytorach polskich, a zwłaszcza Janiny Garści, h) inspirowanie kompozytorów do
tworzenia muzyki dla najmłodszych, wymianę młodzieży polskiej z zagraniczną w ramach działalności koncertowej, edukacyjnej i stypendialnej.

ul.Księcia Józefa 121a/ 2
30 - 250 Kraków

Członkami zarządu są: Wojciech
Laskowski - Prezes Halina
Pianowska - Wiceprezes Renata
Wojnar - Sekretarz Magdalena
Majkowska - Członek Zarządu. Do
składania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia
uprawniony jest Prezes Zarządu
lub Pełnomocnik wyznaczony
przez Prezesa, a w sprawach
majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu Stowarzyszenia, w tym
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
26.04.2017 r.
zmiana 26.05.2017
r.
Uchwała z
13.10.2018 r. ;
Uchwała z
4.11.2018 r.

NIE - - - -

28 Stowarzyszenie Doktorantów Prawa
"Lex Cracoviensis"

2017-06-05
2023-01-16 - - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-12-05
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
uchwała nr 1
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2023-01-16

- - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

29 CRACOW ROYAL POLO CLUB 2017-06-27

1.
a) upowszechnianie i popularyzacja sportu Polo w Polsce i za granicą, b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną, c) promocja zdrowego stylu życia d) integracja różnorakich środowisk
(sportowych, politycznych, samorządowych, biznesowych twórczych, artystycznych, pozarządowych, obywatelskich) wokół idei jaka wiąże się ze
sportem Polo.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) organizowanie i współorganizowanie form czynnego wypoczynku, w tym związanych ze sportem Polo, b) organizowanie i współorganizowanie
imprez, konferencji, wystaw, seminariów, targów oraz innych działań mających na celu promocję sportu Polo w Polsce i za granicą, c) organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, d) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, f) współdziałanie z organami samorządów
terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia oraz osobom korzystających z działalności prowadzonej
przez Stowarzyszenie właściwych warunków do uprawiania sportu Polo, g) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych Polo rangi krajowej i
międzynarodowej, h) organizowanie loterii, konkursów i aukcji, i) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, w tym na
tworzenie i utrzymywanie infrastruktury klubu Polo, j) przyznawanie nagród, k) fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.

Plac Matejki 4/3
31-157 Kraków

Członkami zarządu są: Prezes
Zarządu: Grzegorz Leszek
Zalasiński - Prezes Do składania
oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest
każdy Członek Zarządu działający
samodzielnie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 21
czerwca 2017 r. NIE - - - -

30 "Stowarzyszenie Krak - Team" 2017-07-12

1.
1. Szeroko zakrojone działania na rzecz propagowania turystyki aktywnej, kultury fizycznej oraz rekreacji i ich rozwoju. 2. Pomaganie w wędrowaniu
indywidualnym, organizowanie rajdów, złazów i innych imprez. 3.Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych oraz wycieczek krajoznawczych.
4.Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk podróżników oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych
celach. 5. Promocja podróżników i ich osiągnięć, 6.Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i
tolerancji społecznej. Propagowanie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym. Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego
rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 7.Propagowanie podróżowania i
czynnego uprawiania turystyki jako sposobu na rozwój własnej osobowości. 8. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą, folklorem i tradycja regionu,
terenu RP, Europy, Świata. 9.Działania dążące do wytyczania tras pieszych, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej.
Gromadzenie danych i ich analiza. 10. Inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji. 11.Pobudzanie świadomości
społecznej odnośnie aktywnego i ekologicznego styli życia. 12.Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa. Tworzenie wspólnych platform
działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością i lekkim upośledzeniem oraz ich rodzin. 13. Rozwijanie, propagowanie i upowszechnienie
kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnością i lekkim upośledzeniem. 14.
Aktywizacja grup społecznych w różnym wieku a w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów. 15. Poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji
życiowej, pomocy ludziom słabszym i potrzebującym pomocy. 16. Szeroko zakrojone działania na rzecz zdrowia psychofizycznego (propagowanie
zdrowego stylu życia, profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie nałogom i depresji, walka z otyłością itp.). 17. Promocja ochrony środowiska i działanie
na rzecz ekologii, ochrony fauny, i flory oraz dziedzictwa przyrodniczego. prowadzenie działań na rzecz szacunku dla środowiska naturalnego i jego
ochrony ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego i górskiego. 18. Wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych,
kulturowych, estetycznych i wychowawczych, obcowania z górami i środowiskiem naturalnym oraz ich mieszkańcami i turystami. 19. Upowszechnianie
informacji na temat Unii Europejskiej a także współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami Europy i Świata. 20.Działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. 21. Okazywanie pomocy członkom znajdującym się w potrzebie. 22.
Organizowanie i świadczenie pomocy przy przygotowaniach wyjazdów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia. 23.
Szkolenie kadry dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Organizowanie imprez turystycznych. 2. Organizację prelekcji, pokazów, slajdów i spotkań z podróżnikami. 3. Organizacje wypraw naukowych,
wyjazdów kulturoznawczych, wycieczek górskich oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych. 4. Rozwijanie różnorodnych form rekreacji i
sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi. 5. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia
zawierającej między innymi: relacje z wypraw turystycznych, elektroniczną listę członków Stowarzyszenia i ich osiągnięcia (za zgodą
zainteresowanych), ważne i użyteczne wskazówki dla podróżników i turystów. 6. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o
zbliżonych celach działania. 7. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
gospodarczymi i jednostkami administracji państwowej. 8. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych współpracy
regionalnej oraz promocja i reklama regionów krajowych i zagranicznych. 9. Organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji
zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia. 10. Organizacja rajdów, zlotów i spotkań środowiskowych. 11. Realizację
własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia. 12. Propagowanie aktywnej turystyki poprzez publikacje w internecie kompleksowych
opracowań z zakresu turystyki pieszej, rowerowej, górskiej, narciarskiej, szlaków turystycznych, miast i zabytków. 13.Publikowanie w internecie
bieżącej informacji dotyczącej bazy hotelowej, wczasowo - wypoczynkowej, usług turystycznych oraz promowanie ofert organizatorów turystyki,
klubów sportowych i firm. 14. Propagowanie, organizowanie, prowadzenie i popieranie różnych form działalności społecznej w zakresie kultury, oświaty
i wychowania, w tym aktywnego wypoczynku a także kultury fizycznej, ruchu ekologicznego, turystyki i rekreacji. 15. Integracja i rozwijanie więzi ze
środowiskowym górskim poprzez organizowanie rajdów, biegów i innych imprez rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia. 16. Organizowanie
wszelkiego rodzaju imprez dydaktycznych i rozrywkowych dla członków Stowarzyszenia. 17. Prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i wszelkiego
rodzaju sportu. 18.Tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i turystyki poprzez wspieranie merytoryczne oraz sprzętowe. 19. Promowanie
członków Stowarzyszenia i wspieranie ich działalności społecznej. 20.Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych między innymi z
realizacją celów Stowarzyszenia. 21. Rozwijanie i upowszechnianie różnych form turystyki, które uczą i kształtują społecznie pożądane cechy
charakteru, budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków.
22.Organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne. 23.Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, środowiska
górskiego, krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. 24.Propagowanie zdrowych form życia i profilaktyki zdrowotnej. 25. Pomoc osobom z różnych
środowisk społecznych w zakresie ich aktywizacji społecznej, trudnej sytuacji finansowej i życiowej, niepełnosprawności. 26. Propagowanie integracji
międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej poprzez organizowanie imprez integracyjnych różnych środowisk. 27. Szkolenie i doskonalenie kadr
turystycznych, opracowanie kalendarzy wydarzeń turystycznych, imprez kulturalnych i sportowych. 28. Prowadzenie działań w zakresie turystyki ,
gromadzenie danych i ich analiza. 29. Inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji. 30. Propagowanie i
wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku w różnych grupach społecznych. 31.Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych. 32.
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa, dotacji, z przyjmowanych darowizn, ze zbiórek publicznych oraz innych źródeł na cele
Stowarzyszenia. 33. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

ul. Czarnogórska 4/37
30-638 Kraków

Członkami zarządu są: Michał
Pietrzyk - Prezes Joanna
Kwiatkowska - Wiceprezes
Karolina Ożóg - Skarbnik. Do
składania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia
upoważnieni są członkowie
Zarządu Stowarzyszenia. Do
składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
członków zarządu w tym Prezesa
lub Skarbnika.

Komisja Rewizyjna Anna
Sendorek -
Przewodnicząca Komisji
Robert Petela - Członek
Komisji Piotr Wojtal -
Członek Komisji.

Uchwała z dnia 24
kwietnia 2017 r. NIE - - - -
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31
Stowarzyszenie o Charakterze
Strzeleckim i Kolekcjonerskim
"Valkyrie"

2017-07-31

1.
1) szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej, 2) popieranie, popularyzacja i promocja w społeczeństwie kolekcjonerstwa broni,
strzelectwa, strzelectwa rekreacyjnego oraz sportu strzeleckiego, 3) prowadzenie działalności wychowawczo - popularyzatorskiej w zakresie sportu,
sportu strzeleckiego i kultury fizycznej wśród młodzieży, 4) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej, 5)
popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej, 6) wspieranie członków Stowarzyszenia w
zakresie działalności sportowej związanej z szeroko rozumianym sportem strzeleckim i kolekcjonowania broni palnej oraz pogłębianiem wiedzy
historycznej, 7) prowadzenie działalności edukacyjnej a w szczególności, popularyzowanie wiedzy na temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa, broni
palnej oraz działalności strzeleckiej i kolekcjonerskiej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji zagranicznych i
międzynarodowych, 2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy z zakresu broni palnej,
kolekcjonerstwa broni oraz strzelectwa i strzelectwa sportowego. 3) udział członków Stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych. 4)
współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w praktycznym uprawianiu strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej
oraz w doskonaleniu umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania i obsługi broni oraz posługiwania się bronią palną,
5) organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, pokazów; 6) współpracę z wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w
szczególności: a) stowarzyszeniami kolekcjonerskimi broni, b) kolekcjonerami broni, broni palnej i grupami rekonstrukcji historycznej, c) klubami
strzelectwa sportowego, d) klubami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi, 7) szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa, 8)
propagowanie i pielęgnację idei patriotycznych i tradycji narodowych, 9) działania zapewniające wyższą świadomość społeczną w zakresie
obejmującym broń palną, bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków uprawiania strzelectwa, sportu strzeleckiego, strzelectwa historycznego i
kolekcjonerstwa broni palnej, 10) inne działania realizujące cele statutowe.

ul. Kazimierza Wielkiego 29/14
30-074 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mieczysław
Łomakin

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
12.06.2017 r. NIE - - - -

32 Związek Szlachty Rzeczypospolitej
2017-09-06
2021-01-27
2021-01-27

1.
1. odbudowa i integracja środowiska szlacheckiego z terenów I Rzeczpospolitej, 2. odrodzenie zachowanie etosu rycerskiego, 3. pielęgnowanie
najwyższych wartości pod hasłem: Bóg - Honor - Ojczyzna, 4. prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturowego środowiska
szlacheckiego, materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej, 5. obrona dobrego imienia
Rzeczpospolitej, 6. wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne wśród młodzieży, 7. podnoszenie poziomu
wiedzy w społeczeństwie o dziedzictwie kulturowym stanu szlacheckiego oraz jego znaczeniu we współczesnej cywilizacji, 8. utrzymywanie kontaktów
z organizacjami patriotycznymi działającymi także poza granicami Rzeczpospolitej, 9. analizowanie ważnej dla środowiska skupionego w Związku
problematyki i spraw społeczno-politycznych, poszukiwanie rozwiązań powstałych problemów, występowanie z postulatami do władz państwowych i
samorządowych, 10. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się historią Rzeczpospolitej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. organizowanie dyskusji, seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, 2. popularyzowanie wiedzy genealogicznej, heraldycznej i historycznej,
3.prowadzenie działalności wydawniczej , wystawienniczej, edukacyjnej, 4. prowadzenie biblioteki Związku, 5. organizowanie wyjazdów turystyczno-
edukacyjnych na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej, 6. udzielanie pomocy Polakom mieszkającym za wschodnią granicą Rzeczpospolitej.

Starosta Brzeski

Członkami zarządu są:
Daniel Jan Potocki - Prezes
Przemysław Zawadzki -
Wiceprezes Jan Pawlicki- Skarbnik
Dariusz Byczkowski - Sekretarz
Zarządu. Dla ważności
oświadczeń woli w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych
Związku wymagane są dwa
podpisy: prezesa i skarbnika. Do
składania oświadczeń woli
uprawniony jest Prezes Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
31.08.2017 r. NIE - - -

Zmiana siedziby
Stowarzyszenia w
dniu 04.11.209 r.
Starosta Brzeski.

33 "Zielony Glob"

2017-09-22
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-30

1.
a) podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę środowiska, b) promocja postaw proekologicznych w Internecie i
mediach - ochrona środowiska i działania proekologiczne, c) propagowanie i promowanie działalności pro rozwojowej, oświatowej, ekologicznej,
gospodarczej, sportowej, turystycznej, d) propagowanie działań na rzecz promocji kultury na arenie Europy w kontekście integracji europejskiej, e)
podejmowanie wszelkich działań prawnych w postępowaniach mających związek z ochroną środowiska i uczest¬niczenie we wszystkich
postępowaniach w sprawach środowiskowych, f) inicjowanie wszelkich środowiskowych procedur administracyjnych, cywilnych i karnych oraz
uczestniczenie w takich procedurach, również zainicjowanych przez podmioty trzeci, w szczególności występowanie, również jako strona, we wszelkich
postępowaniach administracyjnych mających za przedmiot rozstrzyganie w kwestiach środowiskowych , w tym przed organami administracji, sądami
administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) działalność szkoleniową i instruktażową, b) inicjowanie i popieranie działań obywatelskich do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska,
c) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, d) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, e)
organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i festynów plenerowych, spotkań, konferencji, zebrań oraz innych imprez, f) rozwijanie współpracy
międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska i ekologii, g) organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych włączających stowarzyszenie w
aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych, h) współpracę z organizacjami kulturalnymi, mediami, instytucjami zainteresowanymi
celami Stowarzyszenia oraz władzami administracji państwowej i samorządowej, i) przystępowanie i uczestniczenie w postępowaniach mających
związek z ochroną środowiska, j) sporządzanie wszelkich pism, petycji, skarg, wniosków, apeli, opinii, postulatów i innych środków przewidzianych
właściwymi przepisami prawa i kierowanie ich we własnym imieniu bądź w imieniu podmiotów, na rzecz których podejmuje działalność, do wszelkich
organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, niezależnie od posiadanej właściwości ogólnopaństwowej lub terytorialnie ograniczonej, w
szczególności organów administracji publicznej, a także organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej, oraz sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Trybunału Konstytucyjnego.

ul. S. Lindego 1C
30-148 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marek Mazurczyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
30.08.2017 r.
Uchwała z dnia 10
lipca 2019 r.

NIE - - - -
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34 Stowarzyszenie "Dobra Mediacja"
2017-09-25
2018-03-01
2020-05-06

1.
a) działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji w Polsce mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (określanych dalej, jako ADR), b)
upowszechnianie mediacji, jako metody polubownego rozwiązywania sporów lub ich unikania, c) edukacja społeczeństwa w zakresie mediacji i
konstruktywnego rozwiązywania sporów, a tym samym podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie, d) działanie na rzecz integracji środowisk
prawniczych umożliwiające wymianę doświadczeń pomiędzy prawniczymi grupami zawodowymi oraz inicjowanie i udział w procesach publicznych
konsultacji nowych uregulowań prawnych w zakresie mediacji, e) wspieranie postępowań mediacyjnych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia,
f) ułatwianie dostępu do mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, g) dbanie o przestrzeganie standardów usług świadczonych
przez mediatorów oraz zasad etyki zawodowej mediatora, h) stwarzanie warunków sprzyjających zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych
przez mediatorów, i) prowadzenie list stałych mediatorów będących członkami Stowarzyszenia i przedkładanie ich właściwym organom.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, dyskusji poświęconych konfliktom oraz mediacji, 2. przygotowywanie i zamieszczanie artykułów,
informacji adresowanych do poszczególnych grup społecznych dotyczących tematyki ADR, 3. organizowanie dyżurów mediatorów w sądach, 4.
współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz upowszechnienia i
rozwoju mediacji; 5. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania, 6. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi, 7.
uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach związanych z mediacją i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, 8.
organizowanie i wspieranie prowadzonych przez członków Stowarzyszenia nieodpłatnych mediacji, w szczególności na rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej, 9. wzajemne wsparcie i ochrona praw mediatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 10. prowadzenie szkoleń i warsztatów dla
mediatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 11. udzielanie pomocy merytorycznej mediatorom zrzeszonym w Stowarzyszeniu, 12. organizowanie i
prowadzenie akcji charytatywnych lub społecznych, 13. wspieranie działań w społecznościach lokalnych na rzecz rozwiązywania konfliktów, 14.
reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
15. inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

ul. Rydlówka 5 pok. 207
30 - 363 Kraków

Członkami zarządu są: Dorota
Szafraniec - Prezes Zarządu Beata
Jankowska - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Małecka - Wiceprezes
Zarządu Do składania oświadczeń
woli przez Stowarzyszenie, w
szczególności w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych, wymagane jest
łączne działanie co najmniej
dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
29.07.2017 r. NIE - - - -

35
"Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy
Bronisława Pierackiego w
Krakowie"

2017-10-04

1.
1) Ochrona zieleni i układu urbanistyczno-przestrzennego terenów zlokalizowanych przy ul. Bronisława Pierackiego w Krakowie (między innymi działki
nr 467/12, 653/5, 466/6, 674/1, 465/5, 461/5, 455/4, 460/5, 460/6, 460/7, 459/5, 459/6, 459/7, 458/4, 455/4, 458/4, 465/5, 670/1, 836/1, 676/14, 671/5,
482/13, 684/4, 664/8, 665/6 obręb 49 Jednostka ewidencyjna Podgórze). 2) Ochrona zieleni na działkach sąsiadujących z ulicą Bronisława Pierackiego
(między innymi działki nr 467/12, 653/5, 466/6, 674/1, 465/5, 461/5, 455/4, 460/5 460/6, 460/7, 459/5, 459/6, 459/7, 458/4, 455/4, 458/4, 465/5, 670/1,
836/1, 676/14, 671/5, 482/13, 684/4, 481/4, 664/8, 665/6 obręb 49 Jednostka ewidencyjna Podgórze). 3) Monitorowania i wspierania projektu terenów
zielonych zgodnie z zatwierdzonym projektem budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku” 4) Modernizacja ul.
Pierackiego w Krakowie.

2
Gmina Miejska Kraków, Osiedle Wola Duchacka, Dzielnica Podgórze

3
1) udział w postępowaniach administracyjnych dla realizacji inwestycji w obszarze (zakresie) działania stowarzyszenia, o którym mowa w § 4, 2)
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 3) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 4) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 5) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń.

ul. Pierackiego 11
30-627 Kraków

Członkami zarządu są: Maciej
Skubis - Przewodniczący Jolanta
Skubis - Sekretarz Jacek Bigaj -
Skarbnik Stowarzyszenie jest
reprezentowane jednoosobowo
przez jednego z członków Zarządu
Stowarzyszenia. Natomiast w
kwestiach zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważnieni są
dwaj członkowie Zarządu
Stowarzyszenia w tym zawsze
Skarbnik.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2017
z dnia 01.03.2017
r.

NIE - - - -

36 Arma 2017-10-25

1.
Celami działania Stowarzyszenia są: a) zrzeszanie osób, o których mowa w § 2 ust. 1 przedmiotowego Regulaminu; b) wspomaganie oraz
propagowanie pasji kolekcjonerskich i strzeleckich; c) poznawanie i popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, w szczególności w zakresie
historii nowożytnej i współczesnej; d) propagowanie i uprawianie strzelectwa jako aktywnej formy rekreacji oraz sportu; e) kształtowanie postaw i
kompetencji o charakterze proobronnym oraz propagowanie działań na rzecz obronności, państwa w zakresie związanym z pozostałymi celami
Stowarzyszenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń członków a w szczególności poszerzanie
wiedzy na temat przepisów prawa związanych z posiadaniem i kolekcjonowaniem broni, replik broni oraz militariów, a także strzelectwem sportowym i
rekreacyjnym; b) zdobywanie oraz wzajemne przekazywanie wiedzy dotyczącej bronioznawstwa i historii; c) doskonalenie umiejętności strzeleckich
członków oraz popularyzacja sportów strzeleckich, w ramach obowiązującego prawa; d) wspieranie w rozwijaniu własnych kolekcji; organizowanie
wystaw, spotkań edukacyjnych, konkursów, szkoleń oraz zawodów; f występowanie z wnioskami oraz opiniami do właściwych organów administracji w
zakresie niezbędnym do umożliwienia i rozwijania pasji kolekcjonerskich i strzeleckich członków Stowarzyszenia; współpracę z organami administracji
publicznej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami; h) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

os. Tysiąclecia 63/65
31-610 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tadeusza
Góralskiego

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 1/17 z
6.10.2017 r. NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
13 października
2014 r. widniało w
spisie stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 436.

37 Stowarzyszenie Pro Natura Kraków

2017-11-02
2018-02-14
2018-05-09
2018-08-09
2020-09-07
2021-02-02

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2020-02-19
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr 1
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-02-02

- - -
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38 Stowarzyszenie Pasjonatów
Sportów Ekstremalnych 2017-11-17

1.
Celem Stowarzyszenia jest: 1) Promocja i rozwój sportów ekstremalnych i niszowych, 2) Promocja i rozwój wolontariatu sportowego, 3) Wspieranie
działalności turystyczno-krajoznawczej oraz kulturalnej z wyróżnieniem turystyki survivalowej i górskiej, 4) Wspieranie talentów sportowych, 5)
Wspieranie działalności sportowej i kulturowej, 6) Wspieranie działań związanych z wolontariatem sportowym, 7) Wymiana informacji, wiedzy i
doświadczeń między organizacjami o podobnym charakterze, 8) Podniesienie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych, jak również sportów
klasycznych, 9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 10) Przyczynianie się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu, wspieranie społecznej i
fizycznej aktywności obywateli, 11) Edukacja poprzez sport, 12) Popularyzacja przestrzegania bezpieczeństwa w sporcie oraz zasad ‘’fair play’’, 13)
Promocja sportu amatorskiego, 14) Przeciwdziałanie narkomanii i bezrobociu wśród młodzieży, 15) Pomoc społeczności lokalnej i samorozwój, 16)
Działania związane ze zwalczaniem wszelkich patologii społecznych, 17) Integracja środowisk akademickich oraz młodzieżowych, 18) Działalność na
rzecz rozwoju członków stowarzyszenia, 19) Działalność edukacyjna i wychowawcza, 20) Wspomaganie nauki, edukacji i oświaty, 21) Promowanie
miasta Kraków, regionu i całej Polski, 22) Działalność mająca na celu propagowanie i rozpowszechnianie wolontariatu sportowego w społeczeństwie,
23) Ochrony i promocji zdrowia, 24) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 25) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) Organizacje imprez sportowych i kulturowych. 2) Organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów,
happeningów oraz wyjazdów integracyjnych. 3) Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z
ukierunkowaniem na sporty ekstremalne i niszowe. 4) Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 5) Rozwijanie różnych form aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. 6) Udział w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa sportowego. 7) Podejmowanie inicjatyw społecznych. 8) Wspieranie, pomoc w organizacji i uczestniczenie w imprezach i
wydarzeniach sportowych oraz rekreacyjnych odbywających się na terenie Polski lub poza jej granicami. 9) Udzielanie wsparcia organizacjom w kraju i
za granicą. 10) Organizacje i wsparcie akcji charytatywnych. 11) Współpracę ze środowiskiem akademickim. 12) Pozyskiwanie funduszy w kraju i za
granicą. 13) Współpracę z mediami. 14) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem sportów ekstremalnych i niszowych. 15) Współpracę z klubami
sportowymi związaną z organizacją imprez sportowych, przekazywaniem informacji oraz środków finansowych. 16) Współpracę z organizacjami Unii
Europejskiej innymi organizacjami międzynarodowymi. 17) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i
wydawniczej służącej realizacji celów statutowych. 18) Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego oraz infrastruktury
sportowej. 19) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. 20) Organizowanie wyjazdów zagranicznych, a także przyjmowanie
zagranicznych grup zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. 21) Promocję zdrowego trybu życia. 22) Start członków organizacji w zawodach
sportowych. 23) Inne działania realizujące cele statutowe.

Braci Czeczów 16/41
30-798 Kraków

Członkami zarządu są: Prezes
Zarządu - Dariusz Pachut Z-ca
Prezesa Zarządu - Dimitri Wika Do
składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i
niemajątkowych, zawierania
umów, zaciągania zobowiązań i
udzielania pełnomocnictw
uprawnionych jest dwóch
członków zarządu działających
łącznie.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej - Zbigniew
Malinowski Członek
Komisji Rewizyjnej - Jakub
Poburka Członek Komisji
Rewizyjnej - Piotr Prusak

Uchwała z dnia
20.09.2017 r. NIE - - - -

39 "Forum Inicjatyw Olszanicy" 2017-11-28

1.
Cele Stowarzyszenia to: a)działania na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców, jakości przestrzeni publicznej oraz stanu Infrastruktury
Komunalnej krakowskiego osiedla Olszanica; b) promowanie zasad etyki w życiu publicznym oraz idei społeczeństwa obywatelskiego; c) monitorowanie
funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów, instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, pod kątem
ich działalności na społeczność lokalną Olszanicy; d) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; e) doprowadzenie do wyłączenia
prywatnych działek mieszkańców Olszanicy z planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tzw. obszary zielone; f) podejmowanie
działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

2
Miasto Kraków

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) zabieranie głosu i wyrażenia swojego stanowiska na forum publicznym; b) współpracę z wszelkimi
osobami i instytucjami oraz podmiotami o podobnych celach działania; c) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
publicznej i władz; d) organizowanie zebrań i pikników społecznych.

ul. Głogowiec 7
30 - 298 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Wioletta Polak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
2/13/11/2017 z
dnia 13.11.2017 r.

NIE - - - -

40 Centrum Łucznictwa Konnego 2017-11-27

1.
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z łucznictwem konnym; 2. Popularyzacja łucznictwa konnego oraz innych form łucznictwa
tradycyjnego w Polsce i na świecie; 3. Popularyzacja polskiej tradycji jeździectwa i łucznictwa w kraju i na świecie; 4. Wspieranie popularyzacji innych
tradycyjnych polskich sztuk walki, w szczególności szermierki pieszo i konno; 5. Popularyzacja kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji ruchowej; 6.
Propagowanie zasad etycznego postępowania z końmi; 7. Podnoszenie umiejętności jeździeckich i łuczniczych członków Stowarzyszenia; 8.
Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Organizowanie wydarzeń związanych z łucznictwem konnym o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; 2. Propagowanie
łucznictwa konnego przez organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów, konferencji, pokazów, warsztatów i seminariów związanych z celami
Stowarzyszenia; 3. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia szkoleń w Kraju i za granicą; 4. Organizowanie wyjazdów polskich zawodników na
zagraniczne zawody w łucznictwie konnym; 5. Promocję organizowanych imprez za pośrednictwem mediów: prasy, radia, telewizji, internetu etc.; 6.
Wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia; 7. Fundowanie stypendiów; 8. Współpracę z osobami i organizacjami w
zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie łucznictwa, pracy z końmi, kultury fizycznej w tym sportu i rekreacji ruchowej, sztuk
walki, historii, w tym muzealnictwa i rekonstrukcji historycznej; 9. Doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną dla innych podmiotów
utożsamiających się z celami Stowarzyszenia; 10. Budowę obiektów służących do uprawiania łucznictwa konnego, w szczególności torów i ścieżek
terenowych służących organizowaniu zawodów; 11. Opracowywanie przepisów konkurencji; 12. Organizowanie otwartych zlotów, turniejów i zawodów;
13. Udostępnianie swoim członkom sprzętu do prowadzenia treningów oraz organizowania zawodów, pokazów i szkoleń.

ul. Zawieyskiego 11/28
31 - 619 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksandrę
Zielińską

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 10
listopada 2017 r. NIE - - - -

41 Chór Kanon
2017-12-05
2022-04-27
2022-05-04

1.
1. Działalność artystyczna i edukacyjna. 2. Promowanie kultury. 3. Stałe kształcenie członków.

2
Polska

3
1. Organizacja koncertów. 2. Wyjazdy szkoleniowe i próby. 3. Udział w festiwalach i konkursach.

ul. Kapelanka 26
30-347 Kraków

Członkami zarządu są: Marta
Kuklińska - Członek Zarządu
Marta Giza - Członek Zarządu
Teresa Makuch - Członek Zarządu
Sylwia Ogonek- Członek Zarządu
Jan Źróbek - Członek Zarządu
Stowarzyszenie jest
reprezentowane przez każdego z
członków Zarządu jednoosobowo.
Do zaciągania zobowiązań
majątkowych na rzecz
Stowarzyszenia uprawniony jest
każdy z Członków Zarządu
jednoosobowo.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
28.07.2017 r. NIE - - - -
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42 Krakowskie Towarzystwo
Śpiewackie ECHO 2017-12-27

1.
1) upowszechnianie kultury muzycznej, 2) rozwijanie zamiłowań muzycznych, w szczególności śpiewu chóralnego, 3) umacnianie więzi międzyludzkich
społeczności małopolski, a w szczególności Krakowa poprzez zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży męskiej i mężczyzn, 4) promowanie Krakowa
i Małopolski w kraju i poza jej granicami

2
Kraków

3
1) organizowanie koncertów w kraju i za granicą, 2) uczestniczenie w wydarzeniach artystyczno -kulturalnych 3) udział w przeglądach, konkursach
chóralnych, 4) organizowanie warsztatów chóralnych, 5) organizowanie występów zagranicznych.

Bronowicka 19/16
30-084 Kraków

Członkami zarządu są:
Włodzimierz Górski - prezes
Zarządu Maciej Dendura -v-ce
prezes Piotr Benko - v-ce -
sekretarza Wacław Marcjan -
skarbnika Eugeniusz Pawlak -
gospodarz Do zwierania umów,
udzielenia pełnomocnictwa i
składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach
majątkowych, wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie - Prezesa lub
jego zastępcy i Skarbnika.

Marek Ropka -
Przewodniczący Komisji
Lesław Barański - członek
Komisji

- NIE - - - -

43 #TROP 2017-12-22

1.
a) Przekazywanie młodym ludziom wiedzy na temat zagospodarowania czasu wolnego b) Wspieranie młodzieży w tworzeniu własnych wspólnot i grup
c) Integracja młodzieży d) Przekazywanie wartości i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu e) Stwarzanie możliwości uczestniczenia w wyjazdach
krajoznawczych i rekreacyjnych f) Nauka działania w grupie oparta na współpracy g) Odpoczynek od hałasu h) Poznanie szlaków turystycznych i)
Przybliżenie młodzieży historii Polski związanej z odwiedzanymi miejscami j) Rozwój umiejętności miękkich, samokształcenie

2
Kraków

3
a) Organizacja warsztatów b) Wyjazdy i spotkania projektowe c) Wspólne dyskusje i konferencje d) Spotkania szkoleniowe i integracyjne e) Spotkania z
autorytetami związanymi z tematami warsztatów

Pachońskiego 18/172
31 - 223 Kraków

Członkami zarządu są: Piotr
Dumanowski - prezes zarządu
Anna Chajec - sekretarz zarządu
Adrianna Pawlak - skarbnik
zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje każdy z członków
zarządu jednoosobowo, również w
zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - - -

44 "CRYPTO@CRACOW" 2018-01-05

1.
1) Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w szczególności poprzez rozwój techniczny oraz innowacyjność w zakresie
wykorzystywania technologii rozproszonych rejestrów (w tym tzw. technologii blockchain) oraz pokrewnych w praktyce gospodarczej oraz w sferze
publicznej; 2) prowadzenie działalności na rzecz ograniczenia barier regulacyjnych w dostępie i wykorzystywaniu technologii rozproszonych rejestrów;
3) wspieranie networkingu osób, start - up´ów, inwestorów i instytucji zarejestrowanych technologią blockchin; 4) reprezentacja małopolskiej
społeczności blockchain na arenie krajowej; 5) prowadzenie działalność edukacyjnej oraz badawczo- rozwojowej w powyższym zakresie; 6) zrzeszanie
społeczności na rzecz prowadzenia działalności w opisanym wyżej zakresie; 7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości; 8) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 9) ochrona przedsiębiorców z branży związanej z technologiami rozproszonych
rejestrów; 10) wspieranie małopolskiego środowiska start -upowego oraz organizacja spotkań służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu
kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i podmioty działające w obszarach
nowoczesnych technologii oraz branżach kreatywnych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizacja na terenie regionów meetupów, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, dyskusji, panelów, wykładów, prelekcji, spotkań, zjazdów,
wystaw oraz innych podobnych wydarzeń edukacyjnych bądź kulturalnych oraz udział w takich przedsięwzięciach; 2) organizacja wolontariatu; 3)
współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, w szczególności w zakresie
doradztwa dotyczącego nowych technologii; 4) prowadzenie działalności wydawniczej; 5) publikacje w prasie, Internecie, telewizji oraz w innych
środkach masowego przekazu; 6) uczestnictwo w konsultacjach społecznych w ramach procesu legislacyjnego; 7) organizacja zebrań publicznych; 8)
współpraca z innymi organizacjami społecznymi bądź zawodowymi; 9) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością
Stowarzyszenia. 10) kierowanie działań edukacyjnych do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem społeczności lokalnej na obszarze regionu;
11) wszczynanie postępowań oraz branie udziału w toczących się postępowaniach na zasadach, o których mowa w Kodeksie postępowania cywilnego;
12) zgłoszenie udziału w postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego na zasadach, o których mowa w Kodeksie postępowania karnego;
13) występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania oraz zgłoszenia żądania dopuszczenia udziału w postępowaniach administracyjnych oraz w
postępowaniach sądowoadministracyjnych w granicach i na zasadach, o których mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Ustawie
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

ul. Sarego 9/ 3
31-047 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Marcin
Korwin - Gajkowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1 z
dnia 22.12.2017 r. NIE - - - -

45 "Narodowy Program Szkolenia
Pilotów"

2018-01-15
2018-03-19
2022-08-09

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-07-05
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
3/2022
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2022-08-09

- - -

46 Stowarzyszenie Dalapenia 2018-01-31
2018-04-25 - - - - - -

Data uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego: 2018-
03-03
Nr uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego:
1/3/2018
Data wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
2018-03-16
Nr wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
0000723522

- - -
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47 Stowarzyszenie Zwykłe Kępa
Grabska 2018-02-08

1.
1. zapewnienie porządku, bezpieczeństwa mieszkańców i zrównoważonego rozwoju Kępy Grabskiej w związku z planowanymi inwestycjami
realizowanymi w ramach programu Nowa Huta Przyszłości, 2. rozwój infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej na obszarze Kępy Grabskiej z
uwzględnieniem priorytetu mieszkańców, 3. promocja i realizacja akcji związanych z ochroną i promocją zdrowia mieszkańców, 4. promocja i realizacja
inicjatyw oświatowych, kulturalnych i związanych z ochroną dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców, 5. promocja i realizacja projektów
związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej, sportu i turystyki, 6. promocja i realizacja projektów związanych z ochrona środowiska, 7.
opiniowanie projektów i inicjatyw mających wpływ na życie i funkcjonowanie mieszkańców Kępy Grabskiej.

2
Gmina Miejska Kraków, województwo małopolskie.

3
1. opiniowanie katów prawnych i prowadzenie konsultacji społecznych projektów realizowanych na terenie Kępy Grabskiej, Przylasku Rusieckiego oraz
mających bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców Kępy Grabskiej, 2. opracowanie i przedstawianie własnych opinii, wniosków , projektów,
3. przygotowanie i realizacja własnych projektów w ramach realizowanych celów.

ul.Karaszewicza-Tokarzewskiego
48 a
31-985 Kraków

Członkami zarządu są: Andrzej
Czyżyński - Prezes Zarządu
Sławomir Sadowski - Członek
Zarządu Każdy Członek Zarządu
może samodzielnie
reprezentować Stowarzyszenie i
zaciągać zobowiązania do kwoty
10.000 zł.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwala z dnia
17.01.2018 r. NIE - - - -

48 Stowarzyszenie Ochrony Sikornika 2018-02-08

1.
1. Ochrona wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych przed szkodliwą zabudowa; 2. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obszaru wzgórza
Sikornik oraz terenów przyległych; 3. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru wzgórza
Sikornik oraz terenów przyległych; 4. działania sprzyjające ochronie i racjonalnemu użytkowaniu przestrzeni publicznej obszaru wzgórza Sikornik oraz
terenów przyległych; 5. podejmowanie działań na rzecz ochrony terenów zielonych i ekosystemów, infrastruktury, infrastruktury społecznej, sportowej i
rekreacyjnej obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 6. działanie na rzecz ładu urbanistycznego i poprawy komfortu życia w obszarze
wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 7. dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe historycznego obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów
przyległych; 8. ochrona zieleni i układu urbanistyczno-przestrzennego obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 9. dbałość o ład
urbanistyczny i architektoniczny, ochrona środowiska i zabytków obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 10. działania na rzecz poprawy,
racjonalizacji i dostosowania rozwiązań komunikacyjnych obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 11. działania mające na celu
wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców i wspólnoty lokalnej, decyzji planistycznych oraz rozwiązań transportowych, komunikacyjnych w
szczególności dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego w obszarze wzgórza Sikornik oraz terenach przyległych; 12. .doprowadzenie
do uporządkowania infrastruktury komunikacji miejskiej w obszarze wzgórza Sikornik oraz terenach przyległych; 13. działania na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców, jakości przestrzeni publicznej oraz stanu Infrastruktury Komunalnej w obszarze wzgórza Sikornik oraz terenach
przyległych; 14. monitorowanie funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów, instytucji wykonujących zadania z zakresu
administracji publicznej, pod kątem ich działalności na rzecz społeczności lokalnej obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych; 15.
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju; 16. reprezentowanie interesów mieszkańców
obszaru wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych przed organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami państwowymi. Jako
obszar wzgórza Sikornik oraz terenów przyległych w rozumieniu niniejszego Regulaminu definiowany jest obszar miasta Krakowa ograniczony rzekami
Wisłą i Rudawą oraz linią ulic Podłużna, Chełmska, Rzepichy i Orla.

2
miasto Kraków

3
1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami; 3. kierowanie postulatów, wniosków, uwag, do organów administracji publicznej i władz; 4. organizowanie spotkań, konferencji, zebrań,
konsultacji itp.. 5. działania mające na celu wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców, bądź wspólnot lokalnych, decyzji planistycznych oraz
rozwiązań transportowych, komunikacyjnych w szczególności dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego; 6. inicjowanie oraz
uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych; 7. opracowywanie i proponowanie alternatywnych zagospodarowań
terenu; 8. podejmowanie tematów związanych z szeroko pojętą ekologią; 9. prowadzenie strony, bądź stron internetowych Stowarzyszenia; 10.
integrację społeczności; 11. prowadzenie własnych analiz, ekspertyz; 12. wdrażanie na terenie działania Stowarzyszenia, rozwiązań w celu likwidacji
problemów, będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia, bądź wprowadzenia usprawnień, innowacji na terenie działania Stowarzyszenia

ul.Pod Sikornikiem 35
30 - 216 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Rafała Slaskiego

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
07 stycznia 2015 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 441.

49 Stowarzyszenie Sportowe SAILże 2018-02-16

1.
1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej; 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie; 3. integrowanie środowisk młodzieży, dorosłych i dzieci na terenie swego działania; 4.
prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i turystyki; 5. kształtowanie proekologicznych postaw wśród członków; 6.
stwarzanie warunków do prowadzenia działalności sportowej przez członków Stowarzyszenia; 7. szkolenie i doskonalenie umiejętności żeglarskich i
innych dyscyplin; 8. pielęgnowanie tradycji żeglarskich; 9. upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk, w szczególności dotyczących
bezpieczeństwa w sporcie, rekreacji i turystyce.

2
Rzeczpospolita Polska, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może także prowadzić działalność na obszarze innych państw.

3
1) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych; 2) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 3)
uczestnictwo w imprezach sportowych; 4) upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych; 5) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju
rajdach, regatach i zawodach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym; 6) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach,
turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej i rekreacji; 7) organizację i prowadzenie obozów sportowo-
rekreacyjnych; 8) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności określonej w Regulaminie Stowarzyszenia; 9)
współpracę z instytucjami, organami administracji publicznej, podmiotami i organizacjami, w kraju i za granicą; 10) przynależność do krajowych i
międzynarodowych organizacji sportowych.

ul. Składowa 14/2
30 - 010 Kraków

Członkami zarządu są: Piotr
Świeży - Prezes, Krzysztof
Gołuński - Wiceprezes, Filip
Adamski - Wiceprezes
Oświadczenia woli w imieniu
Stowarzyszenia składa Prezes
Zarządu. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa. Inne
osoby mogą dokonywać
czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 2/2018 z
10 lutego 2018 r. NIE - - - -

50 Komitet Społeczny Budowy
Pomnika Pála Telekiego w Krakowie 2018-03-09

1.
Celem działania Komitetu jest zbudowanie pomnika Pála Telekiego w Krakowie oraz dbanie o pamięć i szerzenie wiedzy o Pálu Telekim i przyjaźni
polsko - węgierskiej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. powoływanie gremiów doradczych, zespołów opiniujących i konkursowych. 2.Określenie założeń projektowych pomnika, ogłaszanie konkursów. 3.
Zamówienie projektu pomnika. 4. Zamówienie wykonawstwa pomnika. 5. Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń odpowiednich organów. 6.
prowadzenie działań informacyjnych o postaci Pála Telekiego i stosunkach polsko - węgierskich z wykorzystaniem wszelkich form przekazu jak zebrania
i odczyty, wydawanie stosownych publikacji, działalność promocyjną, nawiązanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze.

ul. Szwedzka 38
30-324 Kraków

Członkami zarządu są: Prezes
Zarządu: Andrzej Ossowski
Wiceprezes Zarządu: Renata
Groyecka Wiceprezes Zarządu:
Tadeusz Kopyś Sekretarz
Zarządu: Tadeusz Żaba Skarbnik:
Jerzy Giza Do składania w imieniu
Zarządu Komitetu oświadczeń we
wszystkich sprawach poza
majątkowymi jest upoważniony
Prezes Komitetu lub Wiceprezes
komitetu.Oświadczenia woli o
charakterze majątkowym składają
łącznie Prezes i Wiceprezes lub
jeden z nich łącznie ze
Skarbnikiem.

Przewodniczący: Tomasz
Gąsowski Członek:
Andrzej Lorenc Członek:
Hubert Mełges

Uchwała nr 2 z
dnia 27 grudnia
2017 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

51 Rodzina Pułkowa 8 Pułku Ułanów
Księcia Józefa Poniatowskiego

2018-03-20
2019-06-21
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30

1.
1) Wspieranie rodzin byłych żołnierzy 8 Pułku Ułanów i innych jednostek kawalerii, 2) Kultywowanie tradycji i barwy 8 Pułku Ułanów, 3) Działalność w
zakresie edukacji historycznej, promocji oraz kultury fizycznej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) organizacja
spotkań i wydarzeń dla rodzin byłych żołnierzy oraz sympatyków.

ul. Wielicka 8
30-552 Kraków

Członkami zarządu są: Prezes -
Andrzej Kukawski Wiceprezes -
Jacek Stawoski Członek Zarządu -
Agnieszka Godek Członek
Zarządu - Barbara Żmudzka
Członek Zarządu - Janusz
Kozłowski Członek Zarządu -
Mirosław Rejdych Członek
Zarządu - Paweł Zawisza Zarząd
reprezentuje Stowarzyszenie
przez dwóch członków
działających łącznie. Do
zaciągania zobowiązań
majątkowych uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2018
z dnia 13.01.2018
r.
Uchwała z dnia 25
marca 2023 r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
05 sierpnia 2003 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 165.
Zmiana nazwy
nastąpiła uchwałą
Zebrania Członków
nr 2/2019 z dnia 12
stycznia 2019 r.
Zmiana nastąpiła na
podstawie uchwał
Zebrania Członków,
które odbyło się w
dniu 25 marca 2023
r.

52 Stowarzyszenie CIVITAS 44 2018-03-26
2021-09-30

1.
1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym społeczności członków Stowarzyszenia, w szczególności w kształtowaniu
i upowszechnianiu chrześcijańskich, demokratycznych , obywatelskich postaw, 2. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w tym na
rzecz osób ubogich, samotnych, rodzin wielodzietnych, 3. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak
również rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom, 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym: rozwój przedsiębiorczości, 5.
kształtowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6. promowanie nauczania i
kultywowanie tradycji i turystyki szlakami Św. Jana Pawła II, 7. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji, 9. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 10. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów
społecznych, politycznych i gospodarczych, 11. promowanie działań i stylu życia, w którym łączy się cele osobiste, społeczne i zawodowe z
zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka, 12. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i jednostki
samorządu terytorialnego, 13. wspieranie Polaków mieszkających poza granicami państwa, 14. tworzenie wspólnoty wśród członków Stowarzyszenia
poprzez udzielanie pomocy członkom i ich rodzinom oraz osobom wskazanym przez członków, 15. promowanie kontaktów intelektualnych,
towarzyskich i rekreacyjnych pomiędzy członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami, 16. wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia i
prowadzenie innych programów i działalności, zgodnych z przyjętymi kierunkami wytyczonymi przez Stowarzyszenie.

2
Rzeczypospolita Polska

3
1. inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i w życiu wspólnot lokalnych, 2.
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, 3. pogłębianie demokracji, wolności, swobód obywatelskich oraz
chrześcijańskich wartości w życiu społecznym, 4. upowszechnianie myśli republikańskiej i konserwatywnej, 5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej
osobom potrzebującym, 6. promowanie przedsiębiorczości gospodarczej, w tym firm rodzinnych, 7. propagowanie nauczania JP II i prowadzenie
aktywnej turystyki Szlakami JP II w Polsce i zagranicą, 8. aktywność edukacyjną, kulturalną, informacyjną, gospodarczą, wydawniczą i publicystyczną,
9. wpływanie na kształt polityki społecznej samorządu terytorialnego poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich – z uwzględnieniem
rodziny, 10. działania społeczne w wielu programach i inicjatywach podjętych dla wspólnego dobra, 11. prowadzenie oceny rzeczywistości kulturowej,
społecznej i gospodarczej, 12. organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym
zagranicznych, 13. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, 14. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, 15.
współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, 16. współpracę z osobami fizycznym wykazującymi
zainteresowanie celami Stowarzyszenia, 17. kierowanie postulatów, wniosków do organów administracji publicznej i władz, 18. angażowanie się
osobiste członków Stowarzyszenia w życie społeczne, wspólnot i samorządu lokalnego, w duchu wartości chrześcijańskich, 19. organizowanie spotkań
wśród członków Stowarzyszenia, 20. organizowanie wzajemnej pomocy w celu polepszenia warunków życia, pomocy medycznej dla członków
Stowarzyszenia i ich rodzin, 21. integrowanie członków Stowarzyszenia i ich rodzin poprzez wewnętrzną działalność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską, 22. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, 23. pozyskiwanie
środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania z godnie z regulaminowymi celami Stowarzyszenia, 24. prowadzenie własnej
działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie darczyńców
okolicznościowych i stałych.

os. Szklane Domy 2A/18
31 - 972 Kraków

Członkami zarządu są: Stanisław
Rachwał - Prezes Zarządu
Grażyna Skałka - Skarbnik
Czesław Rachwał - Sekretarz
Oświadczenia woli w imieniu
Stowarzyszenia składa prezes, do
zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważnionych jest
dwóch członków zarządu
działających łącznie w tym
prezes.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
2/03/2018 z 15
marca 2018
Uchwała nr
3/06/2021 z dnia
17 czerwca 2021 r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
28 listopada 2012 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod nr
383

53
Stowarzyszenie Zrównoważonego
Rozwoju Bieńczyc - Park Rzeczny
Dłubni

2018-04-04

1.
1. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przestrzegania porządku i ładu społecznego oraz przestrzennego na obszarze objętym planem
zagospodarowania Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni w Krakowie. 2. Działania na rzecz ochrony wspólnych interesów mieszkańców ul. Fatimskiej,
Kaczeńcowej i Cienistej. 3. Reprezentowanie mieszkańców ulicy Fatimskiej, Kaczeńcowej i Cienistej wobec władz okolicznych spółdzielni
mieszkaniowych, samorządowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 4. Działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu objętego planem
zagospodarowania Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni w Krakowie.

2
miasto Kraków

3
1. Utrzymywanie więzi sąsiedzkich. 2. Współpracę z pokrewnymi instytucjami, organizacjami o podobnym charakterze. 3. Składanie zapytań, wniosków
i skarg do jednostek organizacyjnych (posiadających oraz nieposiadających osobowości prawnej) oraz organów władzy publicznej zgodnie z interesem
Członków Stowarzyszenia oraz innych osób powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z obszarem objętym planem zagospodarowania Bieńczyce – Park
Rzeczny Dłubni w Krakowie. 4. Podejmowanie interwencji w przypadkach naruszania prawa oraz interesu Członków Stowarzyszenia przez jednostki i
instytucje wymienione w punkcie 7.3, między innymi poprzez: a) bezpośredni lub pośredni kontakt z jednostce lub organie odpowiedzialnym za
naruszenie prawa lub interesów; b) podejmowanie interwencji poprzez składanie petycji i listów; c) podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie w
środkach masowego przekazu. 5. Reprezentowanie woli innych osób powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z obszarem objętym planem
zagospodarowania Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni w Krakowie, poprzez zbieranie ich głosów w sprawach dot. celów i działalności Stowarzyszenia.

ul. Fatimska 32
31 - 831 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Hubert Skawiński

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.03.2018 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

54 Ogólnopolskie Stowarzyszenie TAXI
2018-04-13
2018-05-14
2020-08-03

1.
a) Poprawa wizerunku przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem licencjonowanych usług taxi, b) Wpisanie do ewidencji zawodów, zawodu
taksówkarza, c) Podnoszenie kompetencji zawodowych taksówkarzy, d) Nawiązanie współpracy z odpowiednimi służbami publicznymi w celu
wyeliminowania nielicencjonowanych przewozów osób, e) Utrzymanie egzaminu z topografii celem utrzymania wyższej jakości usług, f) Szkolenie z
Ratownictwa Medycznego i udzielania pierwszej pomocy, g) Podniesienie standardu pracy taksówkarzy, h) Egzekwowanie prawa w zakresie przepisów
Ustawy o transporcie drogowym

2
cała Polska

3
a) Wymianę korespondencji oraz współpracę z organami administracji publicznej a także z odpowiednimi instytucjami i podmiotami, b) Organizowanie
szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe taksówkarzy, c) Szerzenie informacji o skali nielegalnego przewozu osób, d) Konsultacje społeczne.

ul. Na Szaniec 12/ 2
31 - 560 Kraków

Członkami zarządu są: Grzegorz
Chmura - członek Zarządu
Bartłomiej Galiak - członek
Zarządu Wojciech Niemczyk -
członek Zarządu Oświadczenia
woli w imieniu stowarzyszenia
składa każdy członek zarządu
samodzielnie w przypadku
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
zarządu.

Piotr Zieliński - członek
Komisji Maksymilian
Pasternak - członek
Komisji Piotr Klijanek -
członek Komisji

Uchwała z dnia
12.04.2018 r. NIE - - - -

55 Wspólnota Rodzin Katolickich 2018-04-24

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności wspólnot lokalnych; reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz
państwowych i samorządowych; przygotowanie mieszkańców do prowadzenia działalności publicznej; wspieranie inicjatyw obywatelskich;
podejmowanie działań na rzecz rodziny i obrony życia; dbałość o dziedzictwo historyczne, kulturowe, religijne oraz poszanowanie wartości
chrześcijańskich i katolickich.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, 5) inspirowanie i wspieranie
inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym, 6) propagowanie idei katolicyzmu, działanie na
rzecz rodziny i obrony życia, 7) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, 8) udział członków Stowarzyszenia w wyborach do władz
samorządowych.

ul. Jerzego Szablowskiego 4/ 20
30 - 127 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Pasich

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 03 kwietnia
2018 r.

NIE - - - -

56 Polskie Stowarzyszenie Alberta
Camusa 2018-04-24

1.
1. Rozwój i popularyzacja badań nad myślą pisarza i filozofa, Alberta Camusa. 2. Ścisła współpraca z partnerami zagranicznymi: Société des Études
camusiennes oraz Albert Camus Society US/UK. 3. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury.

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami; 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz; 4) organizowanie spotkań, konferencji, prelekcji dla szkół
ponadgimnazjalnych; 5) prowadzenie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) strony informacyjnej na temat działalności Stowarzyszenia
(www.albertcamus.pl) 6) ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami badania myśli Alberta Camusa, szczególnie zaś La Société des Études
Camusiennes. 7) wspieranie polskich badaczy w badaniach naukowych nad twórczością Alberta Camusa poprzez udostępnianie bazy bibliograficznej i
gromadzonych przez Stowarzyszenie dzieł.

ul. Pawlickiego 2/38
30-320 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Macieja Kłuża

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 21
stycznia 2018 r. NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
30 marca 2015 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod nr
446

57 "KOŁO TECHNIK TROCHĘ
ZAPOMNIANYCH" 2018-04-30

1.
1) propagowanie odkrywania i rozwoju talentów osobistych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, 2) upowszechnianie i przekazywanie wiedzy o różnych
rodzajach rozwoju talentów osobistych, 3) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) upowszechnianie i przekazywanie wiedzy z zakresu zajęć rozwoju osobistego, 5) wspieranie talentów
dorosłych, młodzieży i dzieci, 6) aktywizacja osób starszych w zajęciach hobbistycznych, 7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, 8) prowadzenie terapii zajęciowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizowanie warsztatów, kursów, prelekcji, spotkań tematycznych, wystaw, koncertów, wycieczek oraz innych imprez, 2) prowadzeniu stron,
serwisów, portali internetowych, 3) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, 4) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

ul. Witosa 37/ 7
30-612 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Anna Uchwat

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

UCHWAŁA NR
2/2018 z dnia 21
kwietnia 2018 r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
02 marca 2012 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 363.

58
STOWARZYSZENIE DLA OBRONY
ŁADU URBANISTYCZNEGO
KRAKOWSKIEJ DZIELNICY
PROKOCIM I OKOLIC

2018-05-02

1.
1. Działanie na rzecz obrony ładu urbanistycznego krakowskiej dzielnicy Prokocim 2. Działanie na rzecz zachowania dotychczasowej spoistości
zabudowy dzielnicy Prokocim 3. Ochrona ładu przestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno - gospodarczych, środowiskowych oraz
zasady zrównoważonego rozwoju dzielnicy Prokocim.

2
miasto Kraków

3
1. Gromadzenie i nagłaśnianie danych dotyczących prób zrealizowania inwestycji niezgodnych z zabudową dzielnicy od etapu uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy. 2. Organizację spotkań otwartych , konferencji, akcji ulicznych nakierowanych na informowanie społeczności lokalnej o planach
inwestycyjnych i wynikających z tego niebezpieczeństwach. 3.Pozyskiwanie osób i aktywizację środowisk i stowarzyszeń na rzecz refleksji dotyczącej
kontrastu pomiędzy dotychczasową tożsamością Prokocimia a planami intensywnej urbanizacji bez nawiązania do istniejącej zabudowy.

ul.Szara 20
30-820 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Teresa
Dąbrowska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwala z dnia
14.04.2018 r. NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
22 października
2009 r. widniało w
spisie stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 311.
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kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

59 Obrońcy Ogrodu im. Polskich
Kombatantów 2018-05-02

1.
• Obrona terenów zielnych znajdujących si w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 na działce 755/1 obr. 4, J. ewidencyjna Śródmieście lezącej na
gruncie gminy Kraków, a znajdującej się w wieczystym użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie przy
ul. Korczaka; • Przeciwdziałanie zamiarom Spółdzielni Mieszkaniowej DPJ przeznaczeniu terenów zielnych pod zabudowę mieszkaniową, a tym samym
likwidacji tych terenów, które zostały w ciągu ponad 30 letniej pracy mieszkańców Domu Zasłużonego Kombatanta przekształcone w ogrody, w których
rośnie wiele gatunków roślin, gniazdują liczne gatunki ptaków, znajdują schronienie jeże, zające, nietoperze; • Troska o utrzymanie terenów zielonych
w jak najlepszym stanie przez zapewnienie żyjącym tu roślinom i zwierzętom dobrych warunków do życia o rozwoju; • Troska o zachowanie
infrastruktury technicznej terenów zielonych (alejek, systemu rozprowadzenia wody, latarni, ławek) w jak najlepsze stanie , pozwalające na korzystanie
z ogrodu mieszkańcom domu przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 i ich gościom; • Upamiętnienie założycieli ogrodu: - Zasłużonych Polskich Kombatantów -
Polskich żołnierzy wszystkich frontów II Wojny Światowej - Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - Więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych
i łagrów sowieckich - Sybiraków i więźniów politycznych czasu II Wojny Światowej - Więźniów politycznych okresu stalinowskiego (1939 -1956). •
Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski; • Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych; • Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych; • Oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego; • Działania na rzecz ekologii i
ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; • Popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego; • Oddziaływanie na naukę , edukację , oświatę i wychowanie.

2
Rzeczpospolita Polska

3
• Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; • Występowanie – wg- kompetencji
- władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska,, przywrócenie stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód; • Składanie organom administracji
wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz
opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności; • Organizowanie spotkań wspólnot i
społeczności lokalnych; • Organizowanie spotkań żyjących kombatantów z młodzieżą szkolną; • Organizowanie spotkań na terenie Ogrodu z dziećmi
niepełnosprawnymi.

ul.Seniorów Lotnictwa 10/19
31-450 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Andrzej
Komorowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Nr 2 z
dnia 16 kwietnia
2018 r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
22 lipca 2011 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 354.

61 Underground
2018-05-11
2018-09-14
2018-09-27

1.
1) działalność sportowa, kulturalna, oświatowa w zakresie promocji i propagowania sportów i sztuk walki w tym: MMA, Capoeira, Muay Thai, Boks,
Brazylijskie Jiu-jitsu; 2) organizacja, prowadzenie oraz propagowanie sportu amatorskiego wyczynowego i rekreacji ruchowej; 3) promocja i popieranie
zdrowego stylu życia; 4) przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku narkomanii, alkoholizmu wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży; 5)
upowszechnianie kultur etnicznych związanych z daną sztuką walki (Capoeira – Brazylia, Muay Thai – Tajlandia itp); 6) zapobieganie zjawiskom
nietolerancji, ksenofobi i rasizmowi; 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, w
tym propaguje sporty i sztuki walki w wyżej wymienionych grupach; 8) praca z dziećmi i młodzieżą w celu ich rozwoju i tworzenia pozytywnych
nawyków; 9) edukacja i wspieranie samodoskonalenia.

2
Rzeczpospolita ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków

3
1) organizowanie szkoleń sportowych w formie treningów, popieranie uprawianie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży, a także osób
starszych; 2) organizowanie imprez i zawodów sportowych w zakresie sportów i sztuk walki, a także poprzez branie udziału w takich zawodach i
imprezach w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej; 3) organizowanie spotkań ogólnopolskich i międzynarodowych, oraz wycieczek i obozów, ze
szczególnym uwzględnieniem obozów sportowych; 4) prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży; 5) organizowanie szkoleń i
kursów sportowych oraz innych, mających na celu propagowanie samodoskonalenia i prowadzenie zdrowego trybu życia; 6) organizuje festiwale
widowiskowe, pokazy i inne imprezy kulturalne; 7) zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu oraz rekreacji
ruchowej przede wszystkim w formie: a/ odpowiedniej kadry trenersko – instruktorskiej; b/ odpowiednich materiałów szkoleniowych (książki,
czasopisma, filmy, pogadanki itp.); c/ odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu; 8) utrzymuje własny, wynajmowany lub dzierżawiony lokal (salę
gimnastyczną, pomieszczenia przeznaczone na odbywanie tam ćwiczeń gimnastycznych, pomieszczenia gospodarcze oraz mieszkalne). 9)
współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz szkołami.

ul. Batorego 1/ 1
31 - 135 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Dominika
Gawenda

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 01/2018 z
dnia 17.09.2018 r.
Uchwała z dnia
25.04.2018 r.

NIE - - - -

62
"Stowarzyszenie Ochrony
Krajobrazu Przyrodniczego
Krakowa"

2018-05-16
2018-05-18

1.
1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu Krakowa, w szczególności: a) podejmowanie działań na
rzecz zachowania lokalnego krajobrazu w stanie nienaruszonym oraz utrzymania atrakcyjności krajobrazowej Krakowa, zarówno dla czynnej i biernej
ekspozycji widokowej, b) zabezpieczenie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych lasów i terenów otwartych wraz ze stromymi zboczami,
skarpami i jarami, c) utrzymanie strefy ekotonowej dla obszarów leśnych oraz rezerwatu przyrody, d) podejmowanie działań umożliwiających
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, e) propagowanie racjonalnego kształtowania lokalnego środowiska i gospodarowaniu jego
zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, f) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska lokalnego, g) działania na rzecz
przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, h) propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności
lokalnej, i) działania mające na celu zachowanie i ochronę występujących w Krakowie wartości kulturowych, j) wyrażanie opinii w zakresie warunków i
zasad wykorzystania przyrodniczych części Krakowa dla wypoczynku i rekreacji, k) opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju gminy Kraków w szczególności w procesie prawa miejscowego przez władze samorządowe. 2. Priorytetowym celem
Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu ochronę krajobrazu przyrodniczego Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

2
województwo małopolskie

3
Środkami działania Stowarzyszenia są w szczególności: a) organizowanie i udział w akcjach społecznych mających na celu ochronę środowiska
lokalnego, b) udział w postępowaniach administracyjnych w celu zapewnienia ochrony środowiska lokalnego i krajobrazu przyrodniczego Krakowa, c)
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w zakresie celów Stowarzyszenia, d) organizowanie spotkań, szkoleń
mających na celu propagowanie ochrony środowiska lokalnego, e) inne działania, realizujące cele Stowarzyszenia.

ul. Przegon 12/ 9
30 - 029 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksander
Wójcik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 5 z
dnia 11 maja 2018
r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
02 sierpnia 2010 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 334.



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

63 Stowarzyszenie Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami 2018-05-21

1.
1. profesjonalizacja polskiego rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 2. polepszanie statusu zawodowego pośredników w obrocie
nieruchomościami, 3. propagowanie etycznych i zgodnych z prawem postaw pośredników w obrocie nieruchomościami, 4. rozpowszechnianie wiedzy
na temat profesjonalnego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 5. reprezentowanie interesów środowiska zawodowego pośredników w obrocie
nieruchomościami, 6. podnoszenie kwalifikacji pośredników w obrocie nieruchomościami

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 2. propagowanie i egzekwowanie zasad etyki
zawodowej wśród członków Stowarzyszenia, 3. popularyzowanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, 4. współpracę z innymi podmiotami,
w szczególności zajmującymi się edukowaniem pośredników.

ul. Miłkowskiego 21/44
30 - 349 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Jarosława
Orłowskiego

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
12.05.2018 r. NIE - - - -

64 Krakowskie Stowarzyszenie Obrony
Zwierząt

2018-05-18
2020-06-16
2020-06-16
2021-01-22
2021-04-26
2021-08-17

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom i przeciwdziałanie krzywdzeniu zwierząt.

2
obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3
1) podejmowanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczność ratowania życia lub
zdrowia zwierząt; 2) przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt, również we współpracy z organami administracji publicznej samorządowej; 3)
ujawnienie i ściąganie przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom, również we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej; 4)
zawiadomienie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt, reprezentowanie praw
pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi oraz dokumentowanie przypadków znęcania się
nad zwierzętami; 5) współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt; 6)
prowadzenie akcji adopcji zwierząt bezdomnych; 7) podejmowanie działań mających na celu regulacje liczebności populacji bezdomnych zwierząt, w
tym zwłaszcza propagowanie sterylizacji i kastracji oraz ich ścisłego ewidencjonowania; 8) inicjowanie i wspieranie prac naukowo - badawczych
poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji i seminariów naukowych dotyczących prawnych, etycznych i
społecznych aspektów ochrony zwierząt; 9) prowadzanie działalności medialnej, w tym wydawniczej związanej z celem Stowarzyszenia; 10)
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie etyki w traktowaniu zwierząt oraz ochrony praw zwierząt; 11) inicjowanie oraz
organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, inspektorów społecznych działaczy oraz innych osób w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony
zwierząt, etyki w traktowaniu oraz kryteriów oceny dobrostanu zwierząt; 12) zgłaszanie wspieranie i opiniowanie inicjatyw ustawodawczych
dotyczących ochrony zwierząt; 13) monitorowanie i dokumentowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie zadania
zapewnienia opieki bezdomnych zwierzętom oraz innych ustawowych zadań w zakresie ochrony zwierząt. 14) udzielanie szeroko pojętej pomocy
związanej z opieką nad zwierzętami domom tymczasowym, w których przebywają zwierzęta czekające na adopcje; jak również udzielanie pomocy w
tym zakresie cierpiącym niedostatek właścicielom zwierząt adoptowanych, zwłaszcza tym spośród nich, którzy adoptowali zwierzęta stare i chore lub
mają pod opieką więcej niż jedno adoptowane zwierzę.

ul. Łepkowskiego 9/ 46
31 - 423 Kraków

Członkami zarządu są: 1)
Agnieszka Wypych - Prezes
Zarządu 2) Henryk Wypych -
członek Zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje, również w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych, dwóch członków
Zarządu - w tym Prezes, działając
łącznie.

1) Aleksandra Knapczyk -
Kłodzińska -
przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej 2) Teresa
Tokarczuk - członek
Komisji Rewizyjnej 3)
Halina Paździoch -
członek Komisji
Rewizyjnej

Uchwała z dnia 06
maja 2018 r.
Uchwała nr 1/2020
z dnia 01.06.2020
r.
Uchwała nr 1 WZC
z dnia 26.06.2021
r.
Uchwala nr 2 WZC
z dnia 30.11.2020
r. Uchwala nr 3
WZC z dnia
30.11.2020 r.
Uchwala nr 4 WZC
z dnia 30.11.2020
r. Uchwala nr 5
WZC z dnia
30.11.2020 r.

TAK - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
24 lipca 2015 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 453.

65 "Stowarzyszenie na Rzecz Toń" 2018-05-18

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona fauny i flory oraz utrzymanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Sudoł - zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2014 roku - jako terenów o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i rekreacyjnych, a także współuczestnictwo w procesach decyzyjnych: samorządowych, administracyjnych i społecznych dotyczących
Krakowa w celu doprowadzenia do poprawy jakości przestrzeni urbanistycznej miasta ze szczególnym naciskiem na obszar Dzielnicy IV Prądnik Biały.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współprace z organami administracji publicznej, 3) kierowanie postulatów,
uwag i wniosków do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań manifestacji, konferencji i szkoleń, 5) uczestniczenie w
postępowaniach administracyjnych, w których zostało uznane za stronę.

ul.Maciejkowa 11
31 - 336 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Szczurek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 14 maja 2018
r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
14 listopada 2007 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 264.

66 Klub Sympatyków Telegrafii 2018-05-18
2018-05-29

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest czynne uprawianie wszelkich form radiokomunikacji amatorskiej oraz propagowanie zainteresowania emisją
telegraficzną.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów^ do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń.

ul. Na Kozłówce 5/ 20
30 - 631 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Jan Szostak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2018
z dnia 05.05.2018
r.

NIE - - -

Stowarzyszenie
zwykłe utworzone
14 lutego 2013 r.
widniało w spisie
stowarzyszeń
zwykłych
zgłoszonych do 19
maja 2016 r. pod
numerem 391.

67 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ruchu SKOK 2018-05-28

1.
Celem Stowarzyszenia jest: a. inicjowanie, prowadzenia i wspierania działań na rzecz szerzenia edukacji o spółdzielczych kasach oszczędnościowo
kredytowych oraz promowanie ruchu polskich kas spółdzielczych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania; b) Wydawanie bezpłatnych publikacji w formie elektronicznej i
papierowej; c) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia

ul. Ujastek 3
30 - 969 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Bożena
Maciejewska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 02 maja
2018 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

68 Razem możemy więcej !
2018-05-28
2018-10-30
2021-08-23

1.
1. Celem Stowarzyszenia jest: a) upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w
dziedzinie oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu, działań profilaktycznych, b) działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących
pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin (pomoc materialna i rzeczowa), bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz działalność
charytatywna na rzecz dzieci wybitnie uzdolnionych, c) działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej, d) pomoc społeczna dzieciom z rodzin
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, e) wyrównywanie szans
edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi, f) upowszechnianie wiedzy
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych, g) wspieranie organizacyjne i finansowe wypoczynku dzieci i młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem pojęcia integracji klas, h) tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje
edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią, i) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, festynów, kiermaszów i innego typu
imprez okolicznościowych.

2
województwo małopolskie jak i zagranica

3
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Projektowanie, planowanie i organizowanie działań mających na celu kształtowanie
odpowiedzialności za drugiego człowieka, działalność szkoły i społeczności lokalnej oraz rozwijanie poczucia integracji i odpowiedzialności za własne
decyzje. b) Upowszechnianie wśród społeczności szkolnej i lokalnej wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz
nowatorskich metod i trendów c) Inicjowanie, koordynowanie i współorganizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,
prozdrowotnych oraz ekologicznych na rzecz środowiska lokalnego i krajowego d) Propagowanie działań w zakresie integracji e) Prowadzenie
działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną f) Organizowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji,
sympozjów, seminariów a także festynów, koncertów, kiermaszów itp. g) Współpracę z instytucjami i organizacjami, w tym publicznymi, które w swoich
zadaniach mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży. h) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. i)
Organizowanie pomocy materialnej oraz rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych ciężką sytuacją materialną, z rodzin dysfunkcyjnych oraz
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieciom dotkniętych chorobą lub problemami zdrowotnymi. j) Podejmowanie działań profilaktycznych i
zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych k) Pozyskiwanie funduszy na realizację celów regulaminowych l) Gromadzenie funduszy i
środków rzeczowych w celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły oraz potrzeb edukacyjnych. m) Organizowanie i finansowanie
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach integracji w klasach oraz finansowanie wyjść edukacyjnych, kulturalnych dla dzieci, które ze względu
na ciężką sytuację materialną są pozbawione uczestniczenia w życiu kulturalnym.

ul. Włoska 8 B /14
30 - 638 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mariusza
Świerczka

Sabina Chrzan -
Przewodnicząca Iwona
Jarosz - Członek
Magdalena Sznajder -
Członek

Uchwała z
14.05.2018 r. NIE - - - -

69 Stowarzyszenie Architektów
Katolickich "Ar - Ka"

2018-05-29
2019-08-05
2020-01-07

1.
Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska architektów zainteresowanych rozwojem duchowym oraz zawodowym, a także pracą na rzecz
edukacji w zakresie świadomego kształtowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, gospodarczego i krajobrazowego w
duchu wartości etycznych bazujących na Ewangelii.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji swoich celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać także
poza granicami Polski.

3
a) systematyczne inicjowanie organizacji Dni Skupienia Architektów, b) działania duszpasterskie, realizowane przy udziale przewodnika duchowego
Stowarzyszenia w ramach Dni Skupienia Architektów oraz pomiędzy spotkaniami, c) propagowanie idei Stowarzyszenia oraz Wspólnoty DSA, d)
promowanie różnorodnych działań mogących przyczynić się do racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, krajobrazowego, społecznego i
gospodarczego w kształtowaniu przestrzeni na terytorium Polski., e) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, f) podejmowanie inicjatyw w zakresie
kształtowania przestrzeni, a także uczestniczenie w procedurze sporządzania studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, g)
inicjowanie i organizowanie konferencji, dyskusji, seminariów, wystaw, pokazów, warsztatów, konkursów itp. h) współpracę z pokrewnymi
stowarzyszeniami, a także współpracę z organizacjami kościelnymi, społecznymi, samorządowymi i biznesem, i) występowanie w charakterze
organizacji społecznej w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądowymi i innymi w sprawach określonych celem Stowarzyszenia.

ul. Jaremy 15/ 36
31 - 318 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krystyna
Starachowicz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
18/2018 z dnia 05
maja 2018 r.
Uchwała nr 4/2019
z dnia 27.04.2019
r.

NIE - - - -

70 Zielone Przestrzenie 2018-06-08
2019-04-29

1.
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w działalności na rzecz utrzymania, ochrony i tworzenia terenów zielonych na obszarze
Gminy Miejskiej Kraków, a także inicjowanie, wspieranie i pomoc w działalności ekologicznej.

2
Gmina Miejska Kraków

3
Realizacja powyższego celu następuje w szczególności poprzez występowanie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi
Gminy Miejskiej Kraków, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym w toku postępowań dotyczących planowania przestrzennego, a to
szczególnie postępowań dotyczących uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postępowań prowadzonych na
podstawie ustawy Prawo budowlane, w tym zwłaszcza dotyczących wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków i decyzji o pozwoleniu na
budowę.Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, b) propagowanie wiedzy
w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących
te zagadnienia, c) współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w
organizowaniu wskazanej edukacji, d) współpracę z organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami, e) kierowanie postulatów do
organów administracji publicznej i władz, f) występowanie przed organami administracji publicznej władzami samorządowymi Gminy Miejskiej Kraków,
sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

ul. Masarska 9/30
31 - 534 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Artur Trojnacki

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Nr 2 z 25
maja 2018 r. NIE - - - -

71 Stowarzyszenie Przyjaciół SKOK im
Królowej Jadwigi

2018-06-11
2019-08-20
2019-09-27

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2019-08-13
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
3/2019
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2019-09-27

- - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

72
Stowarzyszenie Sympatyków
Ryszarda Kuklińskiego Generała
Brygady Wojska Polskiego

2018-06-25
2018-09-14

1.
1) Uczczenie pamięci wielkiego Polaka i patrioty Ryszarda Kuklińskiego pułkownika Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki,
pośmiertnie awansowanego do stopnia generała brygady Wojska Polskiego oraz Jego czynu. 2) Utrwalanie w pamięci naszej i następnych pokoleń Jego
poświęcenia, wielkiej zasługi-uratowania świata przed groźbą trzeciej wojny światowej i całkowitego zniszczenia kraju - Polski. 3) Pragniemy również
odkłamywać historię z okresu 1939 - 1989 i napiętnować rolę NKWD, MBP, UB,SB, Informacji Wojskowej, MO i zbliżonych do nich instytucji pracujących
w celu zniszczenia naszego narodu. W tym miejscu chcemy podkreślić rolę bardzo tępionych byłych żołnierzy Armii Krajowej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) Organizowanie odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, uroczystości patriotycznych oraz imprez artystycznych. 2) Gromadzenie publikacji,
pamiątek oraz innych materiałów związanych z naszym celem i działalnością. 3) W miarę możliwości finansowych, przewidujemy wydawanie
wszelkiego rodzaju wydawnictw i produkcję filmów o tematyce historycznej. 4) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
5) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami. 6) Kierowanie postulatów do organów administracji
publicznej oraz organów władzy państwowej i samorządowej.

ul. plac Generała Władysława
Sikorskiego 1
31 - 115 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Andrzeja Lorenc

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 22 maja
2018 r. NIE - - - -

73
"Społeczny Komitet Organizacji
Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości w Krakowie"

2018-06-25

1.
- organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic podgórskich; - działanie
na rzecz integracji lokalnych społeczności, wzmacniania postaw patriotycznych i pogłębiania wiedzy historycznej; - działanie na rzecz pozyskiwania
materiałów dot. historii Podgórza; - działanie na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców Krakowa; - działanie na rzecz rozwoju
samorządności lokalnej; - wspomaganie środowiska krakowskich seniorów; - zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym; - wspomaganie
rozwoju sportu i kultury fizycznej; - nawiązywanie współpracy ze środowiskami Polonii i organizacjami polonijnymi za granicą w tym szczególnie z tymi,
które zrzeszają Polaków za wschodnią granicą;

2
Rzeczpospolita Polska

3
- organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości; - organizacja wykładów, odczytów, prelekcji
o tematyce historycznej, prawnej z zakresu nauk społecznych, medycyny i kultury; - nawiązywanie współpracy i wspieranie środowisk polonijnych w
tym szczególnie środowisk i organizacji zrzeszających Polaków za wschodnią granicą

ul. Witosa 31/15
30 - 612 Kraków

Członkami zarządu są: Krzysztof
Sułowski - Przewodniczący
Zarządu Józef Wajda - Członek
Zarządu Stanisław Kumon -
Członek Zarządu Jan Pietras -
Członek Zarządu Bogusław
Wróbel - Członek Zarządu
Przewodniczący Zarządu
reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
upoważniony jest Przewodniczący
Zarządu jednoosobowo.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwałą nr 2 z 12
czerwca 2018 r. NIE - - - -

74 Stowarzyszenie Obrony Praw
Przedsiębiorców 2018-07-04

1.
1. Wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości 2. Pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 3. Promowanie zasad uczciwej konkurencji 4.
Ochrona praw przedsiębiorców 5. Promocja postaw pro-rynkowych 6. Prowadzenie konsultacji społecznych w kwestii zmian prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej 7. Szkolenie i edukacja

2
Polska

3
1. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej 2. Organizacja i udział w konferencjach gospodarczych i naukowych 3.
Prowadzenie działań medialnych np. konferencji prasowych, wydawanie i informatorów, prowadzenie strony internetowej, profili w mediach
społecznych 4. Współpracę z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we
wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych 5. Wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze 6. Organizację
imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjno - sportowym, artystycznym, kulturowym, promującym postawy pro - społeczne i pro - rynkowe.

ul. Cieszyńska 14/3
30 - 015 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotra
Zielińskiego

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
30.05.2018 r. NIE - - - -

75
"Stowarzyszenie o charakterze
strzeleckim i kolekcjonerskim
"SAKO"

2018-07-25

1.
1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego
i kolekcjonerstwa broni, 3) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

2
województwo małopolskie

3
1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, 2) współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z
grupami rekonstrukcji historycznej, 3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, 4) inne działania realizujące cele
statutowe.

ul. Raczkiewicza 7
30 - 298 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mateusz Łabędź

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
11.07.2018 r. NIE - - - -

76 "Przyjazny Kraków" 2018-07-25

1.
1) działalność na rzecz rozwoju i promocji miasta Krakowa, 2)działalność na rzecz mieszkańców Krakowa, 3) wspieranie inicjatyw obywatelskich, 4)
działalność na rzecz ochrony środowiska.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizację spotkań i konferencji naukowych z udziałem mieszkańców, 2) edukację i wspieranie mieszkańców Krakowa, 3) badanie potrzeb
mieszkańców Krakowa, 4)szeroką promocję Krakowa poprzez media społecznościowe, prasę i inne dostępne media.

ul. Wiśniowa 16/ 56
31 - 414 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Zbigniew Bury

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 19
lipca 2018 r. NIE - - - -

77 Underarts 2018-08-09

1.
szeroko pojęta działalność artystyczna, połączona z publikacjami dzieł twórców w sieci.

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń.

ul. Jerzmanowskiego 12/46
30 - 836 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztofa
Sierpnia

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 1 lipca
2018 r. NIE - - - -
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78 WIELKI KRAKÓW 2018-08-23
2019-06-21

1.
1. Integracja mieszkańców Krakowa; 2. Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy z placówkami oświatowymi i wspieranie
realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych; 3. Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych; 4. Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania barier mentalnych i
infrastrukturalnych, szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych; 5. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; 6. Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju, intelektualnego, psychicznego, społecznego,
sportowego i zdrowotnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 7. Propagowanie i stwarzanie możliwości do rozwoju wszelkiej twórczości
artystycznej, kulturalnej i naukowej; 8. Umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach konfrontacji własnych dokonań,
poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych; 9. Propagowanie postaw profilaktyki prozdrowotnej, edukacji i
rozwoju fizycznego, a także promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami; 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz; 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń; 5) działalność
doradczą; 6) inicjowanie i współorganizowanie działań w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia; 7)
organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych; 8) rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i
zagranicznymi środowiskami i organizacjami społecznymi; 9) podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z celami działalności
Stowarzyszenia.

ul. Siewna 23a/ 55
31-231 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Grzegorz Gondek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
10.08.2018 r.
Uchwała nr 3 z
14.03.2019 r.

NIE - - - -

79 Forum Mieszkańców Olszy i
Rakowic 2018-08-24

1.
Działanie na rzecz mieszkańców Olszy i Rakowic

2
Rzeczpospolita Polska

3
a. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, b. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami w szczególności innymi organizacjami pozarządowymi, c. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, d.
organizowanie spotkań, konferencji, e. inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w
życiu publicznym, f. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, g. udział członków Stowarzyszenia w wyborach do władz samorządowych.

ul. Rozmarynowa 21
31 - 464 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotr Moskała

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Nr 2 z
dnia 20 sierpnia
2018 r.

NIE - - - -

80 Stowarzyszenie Zwykłe na Rzecz
Zmiany Trasy Łagiewnickiej 2018-09-07

1.
1) Ochrona ładu urbanistycznego na terenie dzielnic Borek Fałęcki, Łagiewniki, Ruczaj 2) Ochrona terenów zielonych w dzielnicach Łagiewniki, Borek
Fałęcki, Ruczaj 3) Ochrona rzeki Wilgi 4) Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi budowy Trasy Łagiewnickiej na środowisko 5) Przeciwdziałanie
negatywnemu wpływowi budowy Trasy Łagiewnickiej na zdrowie mieszkańców 6) Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi budowy Trasy
Łagiewnickiej na mienie mieszkańców

2
miasto Kraków

3
1) wnioskowanie do organów władnych o podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem troski Stowarzyszenia 2) uczestnictwo w
postępowaniach, w których Stowarzyszenie zostało uznane za stronę 3) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących przebiegu tras
komunikacyjnych i sprawach związanych z ładem urbanistycznym Borku Fałęckiego, Ruczaju i Łagiewnik 4) organizowanie spotkań z mieszkańcami i
władzami samorządowymi 5) organizowanie spotkań i manifestacji

ul. Zbrojarzy 75 A
30 - 412 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewę Peldius

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
03.09.2018 r. NIE - - - -

81 Forum Mieszkańców Prądnika
Czerwonego 2018-09-10

1.
a. działanie na rzecz mieszkańców Prądnika Czerwonego.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, b. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami w szczególności innymi organizacjami pozarządowymi, c. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, d.
organizowanie spotkań, konferencji, e. inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w
życiu publicznym, f. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, g. udział członków Stowarzyszenia w wyborach do władz samorządowych

ul. Dobrego Pasterza 110/ 52
31 - 416 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał Stachyra

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 05 kwietnia
2018 r.

NIE - - - -

82 Demokracja w Praktyce 2018-09-24
2018-10-31

1.
1) kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich, 2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, 3) upowszechnianie
wiedzy o instytucjach państwa wśród młodzieży, 4) edukacja historyczna i obywatelska, 5) aktywizacja i wpieranie inicjatyw młodzieżowych, 6)
integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizacje projektów edukacyjnych (w szczególności: „Krakowski Parament Młodzieży", „Sobieski Parlament") 2) organizacje szkoleń, konferencji,
spotkań, 3) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 5) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 6) promocje działań Stowarzyszenia, 7) podejmowanie działań
mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.

ul. Jana Sobieskiego 9
31 - 136 Kraków

Członkami zarządu są: Wojciech
Firek - Prezes Olga Błyskal -
Wiceprezes Prezes
Stowarzyszenia reprezentuje
Stowarzyszenie, przy zaciąganiu
zobowiązań majątkowych oraz
składania oświadczenia woli w
imieniu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1/18 z
dnia 12.09.2018 r.
Uchwała nr 06/18 z
dnia 05.10.2018 r.

NIE - - - -
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83 Stowarzyszenie Przyjaciół
Krakowskiego Chóru Dziewczęcego 2018-10-02

1.
Celem Stowarzyszenia jest czynna i finansowa pomoc w rozwijaniu talentów muzycznych młodzieży oraz propagowanie wszelkich inicjatyw
artystycznych Krakowskiego Chóru Dziewczęcego.

2
Rzeczpospolita Polska

3
• wspieranie kształcenia muzycznego młodzieży, • pomoc w popularyzacji działalności artystycznej Chóru, • pozyskiwanie środków finansowych
przeznaczonych na działalność Chóru, • organizację warsztatów muzycznych, obozów, wyjazdów koncertowych, • współpracę i współdziałanie z
władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi, wydawanie
materiałów reklamowych, plakatów koncertowych i folderów Chóru, • sporządzanie opracowań multimedialnych, • inne działania sprzyjające rozwojowi
Chóru, zgodne z celami regulaminowymi Stowarzyszenia, • zakup materiałów biurowych, nut, ksero, materiałów nutowych, strojów koncertowych i
innych ubrań chórowych, wyposażenia muzycznego (pulpity, instrumenty itp.).

ul. Wysłouchów 1a/ 17
30 - 611 Kraków

Członkami zarządu są: Małgorzata
Ewa Chyła - Prezes Zarządu
Wojciech Jakub Zalewa -
Wiceprezes Zarządu Do składania
oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia upoważniony jest
Prezes lub Wiceprezes działający
samodzielnie. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
upoważniony jest Prezes
działający samodzielnie lub
Wiceprezes działający za wiedzą i
zgodą Prezesa.

Waleria Skiba -
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Jakub Mateusz
Misiniec - Członek Komisji
Rewizyjnej

Uchwała nr 2/2018
z dnia 20.08.2018
r.

NIE - - - -

84 "Ogród Działkowy Rajsko" 2018-10-11
2022-05-18

1.
1) podejmowanie inicjatyw i działań zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 364/1 do 364/54 o łącznej powierzchni 2.8980 ha,
położonej obręb 96 jedn. ewiden. Podgórze, objętej wieczystą nr Kw 1193 „A” - Kraków - Rajsko, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie oraz podejmowanie innych działań mających na celu polepszenie warunków bytowych związanych z
posiadaniem przez właścicieli i użytkowników wieczystych działek, w szczególności zabieganie o uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, budowę urządzeń infrastruktury technicznej i znoszenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania działek, 2) reprezentowanie
właścicieli i użytkowników wieczystych działek przed organami administracji publicznej, w tym samorządowej, organami administracji rządowej,
urzędami, a także zakładami: gazowniczym, energetycznym, wodnokanalizacyjnym i innymi w zakresie realizacji działań wynikających z celu
Stowarzyszenia zawartego w Regulaminie, a ponadto innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz osobami fizycznymi
prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności gospodarczej, 3) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczności lokalnej, 4)
integracja rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia w rodzinie i społeczności lokalnej, 5) kształtowanie
zdrowego otoczenia człowieka, 6) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w Gminie Miejskiej Kraków, 7) ochrona środowiska i przyrody.

2
Kraków

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) opracowanie
stosownych dokumentów, 6) występowanie z wnioskami do właściwych organów administracji, 7) inne działania sprzyjające realizacji celów
Stowarzyszenia zawartych w Regulaminie.

ul. Stojałowskiego 21/16
30-611 Kraków

Członkami zarządu są: 1. Jerzy
Rutkowski - Przewodniczący
Zarządu 2. Halina Kaleta -
Członek Zarządu 3. Anna Pisarska
- Członek Zarządu Uprawnieni do
reprezentacji Stowarzyszenia , w
tym w szczególności do
zaciągania zobowiązań
majątkowych w jego imieniu, są
członkowie zarządu, co najmniej
dwuosobowo.

1. Anna Stachnik -
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej 2. Joanna
Tynor -
Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej 3.
Urszula Dziechciowska -
Członek Komisji
Rewizyjnej

Uchwała nr 2/2018
z dnia 08.03.2018
r.

NIE - - - -

85
Stowarzyszenie Pasjonatów
Uzbrojenia i Strzelectwa
Towarzyskiego S.P.U.S.T.

2018-10-22
2018-10-23

1.
a) podejmowanie działań na rzecz kolekcjonerstwa broni, b) popularyzowanie, promocja oraz popieranie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa, c)
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o broni, kolekcjonerstwie broni oraz wiedzy z dziedziny strzelectwa, d) prowadzenie działalności
edukacyjnej, naukowej, naukowo-technicznej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kolekcjonerskich na
rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportu
zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego oraz sportów obronnych i militarnych, f) zaszczepianie oraz upowszechnianie w społeczeństwie zasad
bezpieczeństwa obowiązujących przy obchodzeniu się z bronią palną.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) organizowanie imprez, wystaw, pokazów, spotkań, prelekcji, b) organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń sportowych i zawodów w
strzelaniu, c) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności współpraca ze stowarzyszeniami o charakterze
paramilitamym/proobronnym, d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, e) indywidualne kolekcjonerstwo broni
palnej, białej oraz militariów przez członków Stowarzyszenia - zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, f) inne
działania realizujące cele Stowarzyszenia.

ul. Mazowiecka 78
30-019 Kraków

Członkami zarządu są: 1. Mateusz
Orłowski - Prezes 2. Paweł Fatyga
- Zastępca Prezesa 3. Krzysztof
Banaszczyk - Sekretarz Każdy
członek zarządu jednoosobowo
reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnętrza oraz ma prawo
podejmowania decyzji i wszelkich
zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2018
z dnia 13.10.2018
r.

NIE - - - -

86 "Zielone Swoszowice" 2018-11-14

1.
a. dbałość o harmonijny i przyjazny mieszkańcom rozwój Swoszowic, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych obszaru osiedla, b. prowadzenie działań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych fauny i flory osiedla, c. podejmowanie
działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, d. promocja inicjatyw społecznych, e. wspieranie
harmonijnego organizowania terenów zielonych osiedla.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a. zbieranie opinii mieszkańców w kwestiach ich dotyczących, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz formułowanie wniosków przedstawianych
instytucjom samorządowym i państwowym, b. wypracowywanie propozycji rozwoju Swoszowic zgodnych z charakterem osiedla o charakterze
jednorodzinnym i uzdrowiskowym, c. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Swoszowic, także w kontekście rozwoju osiedli
sąsiedzkich, d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, e. pozyskanie dla lokalnych inicjatyw społecznych i
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia instytucji i organizacji samorządowych i państwowych: Rady Dzielnicy X Swoszowice, Rady Miasta
Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych, f. wspieranie utrzymania statusu dzielnicy uzdrowiskowej, co
pozwoli na korzystne zachowanie proporcji terenów zielonych do terenów zabudowanych oraz ograniczenie wielkości budynków zgodnie z "Ustawą o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych" (Dz. U. 2012 poz. 651), g. wspieranie
działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego, h. inne działania realizujące cele statutowe.

ul. Adama Krzyżanowskiego 29
30 - 698 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Dorotę Kozak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
02/2018 z
31.10.2018 r.

NIE - - - -
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stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
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stowarzyszenia
zwykłego
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Uwagi

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

87 Stowarzyszenie im. Stanisława
Wyspiańskiego

2018-12-06
2021-05-14

1.
1. Działalność w sferze edukacyjnej w szczególności: - wspieranie wydarzeń edukacyjnych, - działalność związana z promocją edukacji, - działalność
ukierunkowana na szeroko rozumiany rozwój wśród osób pobierających edukację. 2. Działalność wspomagająca i rozpowszechniająca rozwój nauki,
techniki, kultury i sportu. 3. Wspomaganie przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodzieży w Polsce. 4. Promocja i pielęgnacja rozwoju osobistego i
kompetencyjnego wśród młodzieży w Polsce. 5. Podtrzymywanie innowacyjności młodych umysłów w tym działalność wspomagająca postęp techniki,
wynalazczości i i innowacyjności. 6. Działalność zachęcająca do samorealizacji i osiągnięcia wyznaczonych celów. 7. Działalność wspomagająca dalszą
intensyfikację we własnych pasjach i zamiłowaniach. 8. Zachęcanie do rozwijania siebie i szerzenia własnych zainteresowań.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność dobroczynną, w tym organizowanie i prowadzenie różnych form rozpowszechniających cele
wymienione w § 2 Regulaminu, w szczególności organizowanie i prowadzenie konkursu stypendialnego dla wybitnych uczniów i studentów oraz
opracowywanie i przeprowadzanie innowacyjnych projektów wspierających młode umysły.

ul. Św. Ducha 1
31 - 023 Kraków

Członkami zarządu są: Arkadiusz
Klej - Prezes Krzysztof Głuchowski
- Prezes Honorowy

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Nr 3 z 15
listopada 2018 r.
Uchwała nr 2/2021
z dnia 12 kwietnia
2021 r.

NIE - - - -

88 Małopolskie Towarzystwo
Genealogiczne w Krakowie 2018-12-21

1.
1. upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii, 2. zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi i integracja środowiska
genealogów, 3. inicjowanie badań genealogicznych, 4. współpraca w zakresie genealogii z instytucjami nauki i kultury oraz archiwami kościelnymi i
państwowymi, 5. współpraca z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów, 6. rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród
członków.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. doskonalenie i pogłębianie znajomość genealogii i warsztatu badawczego, 2. służenie radą i pomocą początkującym badaczom, zwłaszcza
młodzieży, 3. organizację spotkań i prelekcji poświęconych tematyce genealogicznej, 4. udział w przedsięwzięciach mających na celu ułatwienie
poszukiwań i badań genealogicznych, 5. pracę społeczną swoich członków polegającą na wspomaganiu instytucji zajmujących się archiwaliami oraz
instytucji oświatowych.

ul. Grzegórzecka 67D/ 43
31 - 559 Kraków

Członkami zarządu są: Andrzej
Techmański - Prezes Zarządu
Maciej Romiszewski - Członek
Zarządu Zbigniew Szybka -
Członek Zarządu Maciej
Wojtasiewicz - Członek Zarządu
Marta Świedrak - Członek Zarządu
Towarzystwo reprezentowane jest
na zewnątrz przez Prezesa lub
inną osobą upoważnioną przez
Prezesa. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
upoważnianych jest trzech
członków zarządu działających
łącznie w tym Prezes.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
11.10.2018 r. NIE - - - -

89 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW
"NIC O NAS BEZ NAS"

2018-12-28
2022-07-18
2022-08-22

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-06-29
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
1/2022
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Członków
Stowarzyszenia
Mieszakńców
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2022-08-22

- - -

90
Małoposkie Młodzieżowe
Stowarzyszenie Sport Nauka
Wychowanie

2019-01-11
2021-11-22

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) Organizowanie zajęć z zakresu wiedzy naukowej i technicznej. 2) Warsztaty z biologii organizmów żyjących w
środowisku stawów rybnych. 3) Spotkania promujące wiedzę ornitologiczną. 4) Innowacyjne rozwiązania w rybactwie śródlądowym. 5) Utrzymywanie
stałej wystawy z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii.

2
województwo małopolskie

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie
spotkań, konferencji, szkoleń,

ul.Myśliwska 40A
30-718 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marta Mazurek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
26.11.2018 r. NIE - - - -

91
"Społeczny Komitet Budowy
Infratsruktury przy ul. Kajetana
STEFANOWICZA w Krakowie"

2019-01-16

1.
Celem działania Społecznego Komitetu Budowy Infrastruktury przy ul. Kajetana Stefanowicza w Krakowie jest: reprezentowanie swych Członków
(Współwłaścicieli działek drogowych) w sprawach dotyczących budowy infrastruktury technicznej w tym obszarze oraz działanie na rzecz
koordynowania budowy infrastruktury technicznej dla Zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Kajetana Stefanowicza w Krakowie w wydzielonych
działkach drogowych o nr 166/57, 166/58, 166/59,166/60,166/61, 167/54,167/55, 167/56, Obr. 30 Krowodrza - będących wspólną własnością
Właścicieli poszczególnych nieruchomości położonych w w/w obszarze.

2
obszar zawarty między ulicami: Łukasza Górnickiego - Kajetana STEFANOWICZA- Siewna i kolejową linią towarową Nowa Huta - Mydlniki.

3
1 .kierowanie postulatów do organów administracji publicznej , władz i zarządców infrastruktury, 2. współpracę z organami administracji publicznej
oraz innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi.

ul. Rokosza 29
31-234 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Wiesława
Rudnicka

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 22.12.2018 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
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stowarzyszenia
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zwykłego
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wobec

stowarzyszenia
zwykłego
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Uwagi

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

92
Stowarzyszenie Obligatariuszy
spółek: Mega Sonic SA, Europejski
Fundusz Pożyczkowy SA (dawniej
ECDF SA)

2019-01-16
2019-08-30

1.
Stowarzyszenie zostaje powołane celem skutecznej obrony i windykacji praw majątkowych obligatariuszy spółek: Mega Sonic SA, Europejski Fundusz
Pożyczkowy SA (dawniej ECDF SA), Masspay SA, Necor Sp. z o.o.

2
Rzeczpospolita Polska

3
- prowadzenie negocjacji z władzami i właścicielami w/w spółek mających na celu wyegzekwowanie należności obligatariuszy - zaangażowanie
profesjonalnych prawników w windykacje praw majątkowych członków Stowarzyszenia, - współdziałanie z organami ścigania tj. policji i prokuratury (o
ile zaistnieją uzasadniające przesłanki) - zainteresowanie sprawą mediów oraz parlamentarzystów

ul. Wierzyńskiego 41/ 29
30-198 Kraków

Członkami zarządu są: Mariusz
Mierzwa - Przewodniczący Anna
Danuta Wójcik - członek Zarządu
Maciej Czekaj - Sekretarz Maciej
Sanecki - członek Zarządu
Tomasz Stankiewicz - członek
Zarządu Do składania oświadczeń
woli w imieniu stowarzyszenia, w
tym także w sprawach
majątkowych nie
przekraczających wartości 10 000
zł. uprawniony jest
Przewodniczący i jeden z
członków zarządu działający
łącznie oraz Zastępca
Przewodniczącego i jeden z
członków zarządu działający
łącznie, w sytuacji gdy
Przewodniczący nie może pełnić
swoich funkcji regulaminowych.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
20.12.2018 r.
Uchwała nr 1 z
dnia 04.07.2019 r.

NIE - - - -

93
"Stowarzyszenie Wychowanków
Zespołu Pieśni i Tańca AGH
>>Krakus<< nazwa skrócona
>>ZTL Krakowianie<<"

2019-01-29
2021-05-14

1.
1. Upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych i pedagogicznych Zespołu. 2. Kultywowanie polskich tradycji narodowych
i polskiego folkloru. 3. Upowszechnianie polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą. 4. Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków
Zespołu. 5. Wspieranie i organizowanie doraźnej pomocy dla członków Stowarzyszenia. 6. Organizowanie zajęć tanecznych dla osób
niepełnosprawnych, seniorów 50 plus oraz dzieci i młodzieży. 7. Wychowywanie młodzieży w duchu miłości folkloru i kultury narodowej oraz
umiejętności współżycia w grupie, współpracy i wzajemnej pomocy.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Inicjowanie i organizowanie koncertów, widowisk Zespołu Wychowanków w mieście Krakowie, w kraju i za granicą 2. Wydawanie i publikowanie
plakatów, folderów, albumów i innych mate-riałów reklamowych i informacyjnych o Stowarzyszeniu i Zespole Wycho-wanków. 3. Zakup kostiumów,
materiałów oraz innych akcesoriów służących do reali-zacji celów Stowarzyszenia 4. Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów, ofiarodawców
do re-alizacji celów Stowarzyszenia 5. Organizowanie spotkań Wychowanków Zespołu 6. Organizowanie sympozjów i seminariów naukowych
związanych tema-tycznie z popularyzacja folkloru i polskiej kultury narodowej 7. Popularyzowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i zawodowych
wychowanków i członków Zespołu 8. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, z instytucjami, organizacjami społecznymi instytucjami
upowszechniania kultury 9. Prowadzeniem działalności charytatywnej. 10. Inne działania realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia

ul. Żółkiewskeigo 24/ 9
31-539 Kraków

Członkami zarządu są: Krzysztof
Polończyk - Prezes Zarządu Iwona
Karkoszka - Zyskowska - V-ce
prezes Mariusz Pater - V-ce
prezes Beata Bębenek - sekretarz
Marek Habrat - skarbnik
Agnieszka Polończyk - członek
Zarządu Prezes reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz w
sprawach niemajątkowych. Do
zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania
innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez zarząd jego
członków - prezesa lub
wiceprezesa i jednego członka
zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.01.2019 r.
Uchwała z dnia
14.02.2021r.
Uchwała z dnia
10.05.2021 r.

NIE - - - -

94 Z Archeologią na Ty! 2019-02-05
2019-04-17 - - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2019-02-02
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
1/2019
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2019-04-17

- - -

95 Krakofonia
2019-02-12
2022-04-07
2023-05-05
2023-05-05

1.
1. Działalność na rzecz ruchu LGBTQ+, 2. Działalność artystyczna, 3. Działalność edukacyjna, 4. Aktywizacja społeczeństwa, 5. Tworzenie bezpiecznej
przestrzeni dla grup mniejszościowych.

2
województwo małopolskie

3
1. Otwarte próby chóru, 2. Cykliczne koncerty w Polsce i zagranicą, 3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ruchu LGBTQ+, 4. Współpraca
z profesjonalnym nauczycielem śpiewu, 5. Współpraca z innymi chórami polskimi i zagranicznymi o podobnym profilu, 6. Szeroko rozumianą edukację
muzyczną dzieci i dorosłych, 7. Propagowanie kultury muzycznej w Polsce i zagranicą.

ul. Sołtysowska 37 F/70
31-589 Kraków

Członkami zarządu są: Julia
Piotrowska - Prezes Jan Czornij -
Wiceprezes Rafał Pitera - Skarbnik
Do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania
oświadczeń woli, w szczególności
w sprawach majątkowych,
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych członków Zarządu
działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
31.10.2018 r. NIE - - - -

97 EDUKACJA PRAKTYCZNA PRO BONO 2019-03-08

1.
1) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2) promocja kultury, sztuki i muzyki, 3) podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa narodowego, 4)
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 5) ochrona i promocja zdrowia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) działania o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, doradczym i promocyjnym, 2) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
spotkań i wykładów, 3) wspieranie inicjatyw służących realizacji celów Stowarzyszenia, 4) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami o
podobnych celach działania, 5) realizację akcji wydawniczych.

ul. Łużycka 63/ 23
30 - 658 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ryszard Iwański

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2019 NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

98 FestivALT 2019-03-15
2020-03-04

1.
a. Działalność obejmująca twórczość, produkcję oraz inspirowanie dzieł sztuki z różnych dyscyplin: teatru, sztuk wizualnych, interwencji artystycznych,
site-specific art, muzyki, konsultacji społecznych - odnoszących się do złożoności życia żydowskiego we współczesnej Polsce; b. Tworzenie - poprzez
wspólną eksperymentalną działalność artystyczną, której istotą jest dialog - nowych form działalności wspólnot żydowskich w Polsce; c. Uruchomienie -
w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania FestivALT’u - nowych kanałów komunikowania się i współpracy krakowskich wspólnot
żydowskich między sobą i z każdym innym podmiotem; d. Systematyczna współpraca z krakowskimi organizacjami o podobnym charakterze, nie
zajmującymi się tematami żydowskimi; e. Budowanie dialogu poza podziałami społecznymi i ideologicznymi oraz wzmacnianie głosu grup
marginalizowanych; f. Ochrona pamięci i dziedzictwa polsko-żydowskiego poprzez podejmowanie rozmaitych działań artystycznych i aktywizm
społeczny; g. Afirmacja - w metodach działania - otwartości, przejrzystości i demokratycznego zarządzania jako ważnych elementów dobra
publicznego.  h. Oraz dzialność pożytku publicznego w zakresie: i. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ii. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego; iii. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; iv. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; V. działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym; vi. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; vii. działalności wspomagającej rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; viii.
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ix. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; X. kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; xi. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; xii. turystyki i
krajoznawstwa; xiii. porządku i bezpieczeństwa publicznego; xiv. upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji; XV. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
xvi. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; xvii. promocji i organizacji
wolontariatu; xviii. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; xix. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka; XX. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; XXI. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—32.;

2
Polska

3
a. działalność artystyczną obejmującą tworzenie i zamawianie sztuki odnoszącej się do złożoności życia żydowskiego we współczesnej Polsce, b.
działania edukacyjne, szkolenia, seminaria, wykłady, zjazdy, kongresy, konferencje, debaty, i inne formy służące gromadzeniu i wymianie informacji
oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Stowarzyszenie c. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu
wiedzy na tematy żydowskie d. działalność publicystyczną i popularyzatorską o tematyce żydowskiej e. współpracę z organizacjami i instytucjami
lokalnymi i zagranicznymi realizującymi cele w jakimkolwiek punkcie zbieżne z celami Stowarzyszenia, f. organizowanie różnych form aktywności
społecznej i cywilnej, g. aktywny udział w lokalnym życiu publicznym, h. kształcenie nowego pokolenia aktywistów i liderów społecznych, i. działania na
rzecz edukacji wielokulturowej, pluralistycznego, otwartego i wolnego od uprzedzeń społeczeństwa, j. budowania forum do dialogu poza podziałami i
merytorycznej debaty publicznej, budujące poczucie wspólnoty.

ul. Dietla 29/ 1
31-070 Kraków

Członkami zarządu są: 1. Natalia
Czarkowska - Współdyrektorka 2.
Magdalena Rubenfeld Koralewska
- Współdyrektorka 3. Adam
Schorin - Współdyrektor 4.
Michael Rubenfeld -
Współdyrektor Do składania
oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
szczególności zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz
podejmowania czynności
nieprzekraczających zakresu
zwykłego zarządu uprawniony jest
dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
08.03.2019 r.
Uchwała 3/10 z 13
lutego 2020 r.

NIE - - - -

99
Stowarzyszenie Edukacyjno -
Popularyzatorskie "Archeologia bez
tajemnic"

2019-04-08

1.
1. Popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. 2. Działalność edukacyjna z zakresu archeologii i ochrony zabytków. 3.
Kształtowanie tożsamości, świadomości i właściwych postaw społecznych wobec dziedzictwa kulturalnego oraz archeologicznego. 4. Budowanie relacji
między środowiskiem naukowym a społecznością lokalną. 5. Działalność naukowa, kulturalna i oświatowa.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, z zastrzeżeniem możliwości realizacji projektu poza granicami kraju.

3
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz warsztatów na wszystkich etapach programu edukacyjnego w przedszkolach i ośrodkach szkolnych. 2.
Udział w pozaszkolnej działalności edukacyjnej, jak festiwale nauki, dni nauki, itp. 3. Współpracę naukową z innymi ośrodkami. 4. Uczestnictwo w
konferencjach, wykładach, szkoleniach, spotkaniach, itp. 5. Publikowanie i rozpowszechnianie artykułów, monografii oraz wszelkich tekstów o
charakterze edukacyjno-popularyzatorskim.

ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Członkami zarządu są: Barbara
Zając - Przewodniczący Jadwiga
Olbrot - Zastępca
Przewodniczącego Wojciech
Wichnera - Sekretarz Aleksandra
Milczuk - Sekretarz Maciej
Wierzbicki - Skarbnik Do
reprezentacji stowarzyszenia
uprawniony jest każdy z członków
zarządu z osobna przy czym w
zakresie zaciągania zobowiązań
lub dokonywania rozporządzeń o
wartości przekraczającej kwotę 10
000 złotych wymagane jest
współdziałanie wszystkich
członków zarządu łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
04.03.2019 r. NIE - - - -

100 Renowacja i Remont Kapliczek i
Krzyzy wraz z teren otaczającym 2019-04-15

1.
Renowacja i remont kapliczek i krzyży wraz z teren otaczającym

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz z innymi instytucjami
i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) wydawanie
książek i ich rozprowadzanie

ul. Wysockiej 2B / 8
31 - 580 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Anna Tondos -
Łój

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3 z
02.04.2019 r. NIE - - - -

101 Stowarzyszenie Biegaczy Górskich
Podbieg

2019-05-08
2020-03-02
2021-05-27
2021-06-16

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2020-12-18
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-06-16

- - -

102 Klub Miłośników Opery Krakowskiej 2019-05-14

1.
•Wspieranie kultury i sztuki poprzez: •Wspieranie działalności Opery Krakowskiej, •Popularyzacja działalności Opery Krakowskiej, •Propagowanie
historii Opery Krakowskiej, •Promowanie artystów Opery Krakowskiej, •Pozyskiwanie sponsorów i nowych słuchaczy, •Stowarzyszenie może prowadzić
działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochody będą w całości przeznaczane na cele statutowe, •Wyjazdy i
wycieczki krajowe i zagraniczne w celu poznawczym działalności Oper i Operetek i propagowania działalności Opery Krakowskiej.

2
Polska oraz kraje zagraniczne

3
•Zabieranie głosu na forum publicznym w celu popularyzacji Opery Krakowskiej, •Organizowanie spotkań, koncertów, recitali, konferencji, prowadzenie
działalności propagującej Operę Krakowską, •Współpracę z organami administracji publicznej i innymi instytucjami, •Kierowanie postulatów do
organów administracji publicznej i władz, •Przedstawianie członkom klubu artystów oraz ich drogi do kariery, •Pozyskiwanie sponsorów
wspomagających finansowo Operę Krakowską i Klub, •Pozyskiwanie nowych członków klubu.

ul. Na Szaniec 23/ 77
31-560 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mieczysław
Trembecki

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
3/04/2019 z 27
kwietnia 2019 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

103 Stowarzyszenie Kostrzecka
2019-05-28
2021-09-20
2021-10-20
2021-10-20

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2021-09-06
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
uchwała z dnia 6
września 2021 r.
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-10-20

- - -

104 Krakowski Klub Jiu Jitsu Banzai 2019-06-03

1.
(a) Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. (b) Propagowanie zdrowego trybu życia. (c) Rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania,
prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami. (d) Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie. (e) Uczestniczenie Członków we
współzawodnictwie sportowym. (f) Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych. (g) Przyczynianie się do podnoszenia poziomu
organizacyjnego imprez sportowych. (h) Organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. (i) Rozwijanie form rywalizacji poprzez
masowe imprezy sportowe. (j) Propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play. (k) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych. (l) Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi
przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej. (m) Popularyzacja uprawiania sportu w sposób nieszkodzący
środowisku naturalnemu, zgodnego z zasadami ekologii. (n) Rozwój sztuk walki, zwłaszcza jiu jitsu, oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.

2
województwo, obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3
(a) Tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz wychowywania przez kulturę fizyczną. (b) Organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych. (c) Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje i kluby oraz przez Stowarzyszenie. (d)
Organizowanie obozów sportowo - rekreacyjnych. (e) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach sportu
oraz umożliwianie kształcenia się młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia. (f) Organizowanie i
koordynację zajęć sportowych na różnych obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju. (g) Otaczanie opieką
zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla ich rozwoju. (h) Sprawowanie opieki wychowawczej, psychologicznej i szkoleniowej nad
Członkami Klubu. (i) Klub może zapewnić stypendia lub inne formy nagród finansowych, bądź rzeczowych dla wyróżniających się Członków Klubu. (j)
Inicjowanie i realizowanie programów i akcji społecznych promujących sport oraz zdrowy i higieniczny tryb życia. (k) Pozyskiwanie środków
finansowych oraz sponsorów. (l) Propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, sportu kwalifikowanego,
rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku (m) Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi z dbałością o ich rozbudowę,
modernizację, remont i konserwację, budowę nowych obiektów sportowych Klubu oraz konserwację i zakup nowych urządzeń sportowych, wydanie i
publikowanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz reklamowych. (n) Współdziałanie z władzami innych klubów sportowych jak i związków
sportowych, w tym ogólnopolskich związków sportowych (tzw. polskich związków sportowych) w celu zapewnienia Członkom właściwych warunków do
uprawiania sportu i rekreacji. (o) Współpracę ze wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o podobnych celach. (p)
Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi w celu uzyskania pomocy w realizacji Klubu. (q) Realizację projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania.

ul. Łęgowa 15
31 - 980 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Przemysł Sikora

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
18.05.2019 r. NIE - - - -

105 Klub Krystyn Krakowskich 2019-06-05

1.
Celem Stowarzyszenia jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku kobiet o imieniu Krystyna w kraju i zagranicą w zakresie: a) popularyzowanie imienia
Krystyna b) integracji imienniczek poprzez organizacje dorocznych Zjazdów Krystyn w dniu imieniu Krystyny tj. 13 marca c) inicjowanie i
koordynowanie działań marketingowych na rzecz stowarzyszenia d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze
działania

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami 2) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum
publicznym 3) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, kursów 4) organizowanie zjazdów, mitingów, spotkań Krystyn 5) promowanie działań
Stowarzyszenia w mediach 6) organizowanie spotkań integracyjnych dla kobiet wykluczonych z życia społecznego 7) organizowanie wycieczek
turystycznych promujących ekologiczny tryb życia seniorów 8) prowadzenie, wspieranie i działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy
międzynarodowej w szczególności z organizacjami wspierających seniorów

al. Kijowska 31/ 75
30 - 079 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krystyna
Rozłonkowska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
15.05.2019 r. NIE - - - -

106 ZIELEŃ NA STAWACH 2019-06-11

1.
a. Działanie na rzecz ładu urbanistycznego przestrzeni publicznej i poprawy komfortu życia mieszkańców zmierzające do wprowadzenia racjonalnych
decyzji planistycznych, inwestycyjnych, rozwiązań transportowych i komunikacyjnych (dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego), b.
Ochrona środowiska i zachowania terenów zielonych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w dzielnicy Zwierzyniec, dbanie o jakość
powietrza, bezpieczeństwa oraz redukcję hałasu i barier architektonicznych, c. Dbanie o rozwój terenów zieleni; d. Reprezentowanie interesów
mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec, kształtowanie opinii publicznej, współdziałanie z władzami Gminy, instytucjami państwowymi i GMsamorządowymi,
jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,

2
gmina Kraków

3
a. Wspieranie działań zmierzających do ochrony komfort życia mieszkańców dzielnicy, zbieranie głosów i wyrażanie swojego stanowiska na forum
publicznym, b. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; c. Tworzenie własnych projektów dla poprawy
estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (w tym porządkowanie ulic, placów, skwerów itp.), d. Organizowanie spotkań, konferencji, eventow,
konsultacji, akcji informacyjnych, marketingowych i wydawnictw związanych z realizacją celów stowarzyszeń, e. Kierowanie postulatów do organów
administracji publicznej i władz wspierających ład przestrzenny i ochronę zieleni, udział w postępowaniach prawnych i administracyjnych związanych z
celami stowarzyszenia. f. Wnioskowanie i opiniowanie spraw/projektów architektonicznych, urbanistycznych inwestycyjnych, w tym planów
zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenu / decyzji dotyczących przestrzeni publicznej w tym planów zagospodarowania
przestrzennego, przyłączenia się do postępowań wszczętych przed organami państwowymi, udział w postępowaniach prawnych i administracyjnych
związanych z celami stowarzyszenia.  g. Działalność związana z przyznawaniem dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wspierających rozwój miasta, h. Współpraca z policją i Strażą Miejską oraz innymi służbami miejskimi, w szczególności zarządzającymi infrastrukturą
komunalną i transportem oraz zielenią miejską zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

ul. Senatorska 23 / 9
30 -106 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Szymon Wilga

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 3
czerwca 2019 r. NIE - - - -
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

107 Polsko - Japońskie Stowarzyszenie
Studenckie

2019-06-26
2021-07-07

1.
Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie współpracy kulturalnej, biznesowej, społecznej i edukacyjnej pomiędzy Polską a
Japonią.

2
Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju z poszanowaniem prawa miejscowego.

3
1) organizację corocznej Polsko-Japońskiej Konferencji Studenckiej; 2) organizowanie i promocję wydarzeń naukowo- kulturalnych; 3) współpracę z
władzami, instytucjami oraz mediami; 4) opracowywanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie artykułów i wydawnictw z zakresu swojej działalności;

ul. Zbożowa 3 / pok. 11
30 - 002 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Martyna Gaweł

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
27.11.2018 r.
Uchwała z
15.05.2019 r.

NIE

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2021-03-30
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
2/2021

Martyna Gaweł -
adres do
korespondencji: Ul.
Anielewicza 18/76
01-032 Warszawa

108 Małopolskie Porozumienie
Nauczycieli

2019-07-01
2020-07-28
2020-10-13
2020-10-13
2021-04-14

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2020-07-13
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-04-14

- - -

109 "Przymierze Przedsiębiorców" 2019-10-16

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszanie przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi, chcących rozwijać środowisko
odpowiedzialnego biznesu, poprzez wzajemną integrację, rozwój oraz promowanie dobrych wzorów zawodowych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) promowanie chrześcijańskich wartości w życiu prywatnym i zawodowym; b) organizowanie spotkań biznesowych, w szczególności cotygodniowych
śniadań; c) szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia; d) organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań integracyjnych, uroczystości; e)
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; f) współpracę z instytucjami Kościoła katolickiego, z organami administracji
publicznej, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami; g) działalność charytatywną.

ul. Nowohucka 92A
30 - 728 Kraków

Członkami zarządu są: Marek
Przychodzeń - Prezes Zarządu
Marek Legutko - Członek Zarządu
Michał Podniesiński - Członek
Zarządu Tomasz Piwowarski -
Członek Zarządu Małgorzata
Lelito - Członek Zarządu Do
składania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia, w tym
zaciągania zobowiązań
majątkowych i rozporządzenia
prawem, wymagane jest
współdziałanie i podpisy co
najmniej trzech członków
Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 6
września 2019 r. NIE - - - -

110 Towarzystwo Pływackie
"Zakrzówek" 2019-07-05

1.
a. kontynuowanie wieloletniej tradycji długodystansowego pływania na Zakrzówku b. ochrona i promocja zdrowia e. propagowanie zdrowego stylu
życia i aktywności fizycznej d. ochrona praw wspólnoty, która zbiornik wodny Zakrzówek traktuje jako miejsce związane z jej stylem życia e. wspieranie
i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i społecznym, w szczególności odnoszących się do ochrony i zachowania cennych walorów
przyrodniczych zbiornika Zakrzówek i jego okolic f. szerzenie wiedzy na temat korzyści, jakie przynoszą pływanie i morsowanie g. integracja
międzypokoleniowa h. propagowanie sposobu życia w harmonii z naturą i. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.

2
Polska

3
a. organizowanie imprez oraz wydarzeń sportowych i oświatowych propagujących aktywny styl życia poprzez promowanie pływania i morsowania oraz
sportów wodnych b. organizowanie spotkań integracyjnych, wspólne pływanie i morsowanie c. wspólne dbanie o zachowanie naturalnego charakteru
zbiornika wodnego i jego okolic (w tym akcje sprzątania, ochrona czystości wód, ochrona zwierząt) d. współpraca z osobami i instytucjami o podobnych
celach działania e. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej idei stylu życia nastawionego na ochronę przyrody i
aktywność fizyczną f. przygotowanie i udział w projektach ekologicznych

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25L/ 40
31-234 Kraków

Członkami zarządu są: Aleksandra
Marciniak - Członek Zarządu Piotr
Zajęcki - Członek Zarządu Tomasz
Partyka - Członek Zarządu Do
składania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia jest
uprawniony jednoosobowo każdy
z członków Zarządu. W zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych, Stowarzyszenie
reprezentuje dwóch członków
Zarządu - w tym Prezes, działając
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 25
czerwca 2019 r. NIE - - - -

111 Krakowskie Stowarzyszenie
Noszenia Dzieci

2019-07-12
2021-03-29

1.
1) Działalność na rzecz promowania zdrowego noszenia dzieci; 2) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka: 3} Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej {Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 4) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 5) Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych; 6) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8) Promocja i organizacja wolontariatu; 9) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 10) Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 11) Działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym 12) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób; 13) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2
Polska

3
1) organizowanie spotkań, kursów, warsztatów, szkoleń oraz innych imprez, 2) integrację rodziców, 3) popularyzowanie idei noszenia dzieci poprzez
organizację i udział w akcjach i kampaniach społecznych, 4) udział w spotkaniach, warsztatach i inicjatywach organizowanych przez inne organizacje,
instytucje lub firmy, 5) prowadzenie edukacji okołoporodowej, 6) organizowanie spotkań dla matek dotyczących ich sytuacji życiowej i zawodowej, 7}
wspieranie matek w podejmowaniu aktywności zawodowej, 8) współpracę z mediami, 9) prowadzenie działalności wydawniczej, 10) prowadzenie i
zlecanie badań naukowych związanych z celami Stowarzyszenia, 11) organizowanie imprez oraz innych form propagujących działalność
Stowarzyszenia, 12) przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia,

ul. Republiki Korczakowskiej 17/ 3
30 - 867 Kraków

Członkami zarządu są: Agnieszka
Feliks - Długosz - Prezes Zarządu
Dominika Kalkowska - Członek
Zarządu Wanda Hałuniewicz -
Członek Zarządu Agnes Sipos-
Biborska - Członek Zarządu
Joanna Pradel- Członek Zarządu
Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w szczególności
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są dwa
podpisy członków Zarządu
działających łącznie w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 6/2020
z 9.09.2020r.
Uchwała nr 2/2021
z 25.03.2021r.
Uchwała nr 2/2019
z 11.04.2019 r.

NIE - - - -
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112 "Dzielnica Pierwsza Kazimierz" 2019-08-21

1.
1. reprezentowanie interesów mieszkańców Krakowa, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Pierwszej. 2. kształtowanie opinii publicznej, 3.
współdziałanie z władzami Gminy, instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami
fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 4. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wspieranie
zrównoważonego rozwoju miasta, 5. działania sprzyjające ochronie i racjonalnemu użytkowaniu przestrzeni publicznej, 6. pomoc społeczna realizowana
poprzez udzielanie wsparcia osobom tego potrzebującym w sposób zapewniający im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 7. udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mającej na celu ich aktywizację oraz podniesienie jakości życia, 8. wspieranie polityki senioralnej
/rewitalizacja/, wsparcie dla osób wykluczonych oraz organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 9. podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie
technologii informacyjno- komunikacyjnych, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a
także do podniesienia świadomości mieszkańców /smart city /, 10. tworzenie, zarządzanie i dbałość o tereny zielone i małą architekturę, 11. promocja
postaw obywatelskich, 12. podejmowanie działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego, 13. podejmowanie działań w zakresie inicjatyw lokalnych,
14. wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, 15. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, 16. wspieranie rewitalizacji nieruchomości na
terenie Dzielnicy Pierwszej, 17. opiniowanie spraw istotnych dla społeczności lokalnych, 18. wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w
społecznościach lokalnych, 19. upowszechnianie wiedzy oraz sporządzanie opinii na tematy związane ze Starym Miastem oraz Kazimierzem, 20.
upowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

2
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym nieuwzględnieniem miasta Krakowa i województwa małopolskiego

3
1. pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 2. pozostałej pomocy społecznej bez
zakwaterowania, 3. konserwacji i ochronie miejsc zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych, 4. działalności związanej z
przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne, 5. działalności mającej na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, 6.
działalności związanej z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, 7. wnioskowaniu i opiniowaniu spraw/ projektów/ decyzji dotyczących
przestrzeni publicznej w tym planów zagospodarowania przestrzennego, 8. działalności charytatywnej, w tym zdobywaniu środków i organizowaniu
pomocy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych i seniorów oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 9. zdobywaniu środków i pomocy w
realizacji projektów mających na celu poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznej zarówno małej jak i „dużej” architektury w szczególności w
Dzielnicy Pierwszej. 10. tworzeniu własnych projektów dla poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (w tym porządkowanie ulic, placów,
skwerów itp.), 11. znakowaniu ciekawych miejsc (informacyjne, turystyczne), 12. ochronie terenów zielonych i miejsc pamięci, 13. stworzeniu i
prowadzeniu bazy o miejscach wymagających rewitalizacji, 14. współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa, 15. kontroli oraz
opracowaniu rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję hałasu, 16. akcjach marketingowych i promocyjnych; public
relations, 17. prowadzeniu strony internetowej i wydawnictw związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, 18. przygotowaniu i prowadzeniu kampanii
informacyjnych w sprawach społecznych, 19. opiniowaniu spraw ważnych dla społeczności lokalnych, 20. podejmowaniu innych przewidzianych
prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia, 21. organizowaniu konferencji, 22. organizowaniu imprez odpowiadających celom Stowarzyszenia i
udział w nich, 23. utrzymywaniu kontaktów z władzami gminy oraz ich jednostkami organizacyjnymi, 24. wydawaniu periodycznego pisma
informującego o celach Stowarzyszenia oraz prowadzeniu strony internetowej.

ul. Brzozowa 16/ 7
31 - 050 Kraków

Członkami zarządu są: Michał
Pazowski - Prezes Zarządu
Barbara Flak - Członek Zarządu
Stanisław Wiśniowski - Członek
Zarządu Do oświadczeń woli, w
tym zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu
Stowarzyszania wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 4
czerwca 2019 r. NIE - - - -

113 „Małopolski Ośrodek Inicjatyw
Społecznych 2019-10-01

1.
1. reprezentowanie interesów mieszkańców Krakowa, 2. Wspieranie oraz organizacja Inicjatyw Społecznych mających na celu zacieśnienie więzi
międzyludzkich współdziałanie z władzami Gminy, instytucjami państwowymi, 3. poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60+ poprzez
pobudzenie aktywności społecznej seniorów 4. pomoc społeczna , w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób. 5. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa

3
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, muzycznych, wykładów, spotkań autorskich, kabaretów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i
seniorów. - Organizacja kół wspierających zainteresowania grup społecznych - warsztatów muzycznych, plastycznych, florystycznych, teatralnych, w
zakresie zdrowia, mody, urody i ekologii. - Organizacja imprez plenerowych oraz wycieczek krajoznawczych i kulturowych, festynów, imprez
publicznych, wyjść do kin, teatrów, muzeum, koncertów, imprez sportowych - organizacja imprez wspierających, rehabilitacyjnych i edukujących d9a
Seniorów-kluby seniora. -organizacja imprez integracyjnych dla emigrantów. -organizacja imprez i zajęć sportowych -organizacja spotkań i debat
politycznych - organizacja imprez wspierających postawy obywatelskie i edukujących w tym zakresie, -wydawanie gazetki, plakatów, tonerów
informujących o działalności Stowarzyszenia. - opieka domowa dla seniorów - współpraca z przedszkolami, szkołami, szkołami wyższymi w zakresie -
prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych integrujące różne grupy wiekowe - przekazywanie żywności osobom potrzebującym lub
prowadzenie zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących w ramach działalności charytatywnej.

ul. Taklińskiego 44 D
30-499 Kraków

Członkami zarządu są: Angelika
Kuczaj - Prezes Pani Danuta Głąb -
Wiceprezes Patryk Kuczaj -
członek Zarządu Do oświadczeń
woli, w tym zaciągania
zobowiązań majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia
wymagany jest podpis 1 członka
Zarządu działających łącznie, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa /
członka Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

uchwała nr 2/2019
z 10.09.2019 r. NIE - - - -

114 Stowarzyszenie Klub Sportowy
Capoeira Kraków 2019-10-04

1.
1.Działalność sportowa, propagowanie między innymi Capoeira jako formy rozwoju kultury fizycznej oraz sposobu spędzania wolnego czasu 2.Uczynić
bardziej dostępnym bogactwo kultury afro-brazylijskiej przyczyniając się do jej upowszechniania 3.Propagowanie również innych sportów i sposobów
aktywności ruchowej

2
Polska

3
1. Organizowanie regularnych zajęć. 2. Organizowanie spotkań popularyzatorskich: pokazy, otwarte warsztaty. 3. Organizowanie obozów. 4.
Działalność informacyjno-wydawnicza. 5. Współpraca z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i
organizacjami o podobnych celach działania co Stowarzyszenie w Polsce i na całym świecie. 6. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów
organizacji. 7. Popieranie i rozwijanie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Osiedle II Pułku Lotniczego 9/ 99 a
31 - 867 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Wojtasik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
26.09.2019 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

115 "Grochowska"
2019-11-06
2019-11-20
2020-01-20

1.
a. uzyskanie zgody dla Członków Stowarzyszenia na wykup mieszkań w blokach 22 i 24 przy ul. Grochowskiej w Krakowie, b. zorganizowanie obsługi
prawnej, c. zbiórka środków ze składek własnych na pokrycie obsługi prawnej. d. działania na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.

2
miasto Kraków

3
a. współpracę z organami samorządowymi, b. współpracę z podmiotami świadczącymi usługi obsługi prawnej w tym Kancelarie Adwokackie i Radcowie
Prawni, c. działalność na rzecz obrony przed zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, d. na rzecz obrony przed eksmisjami.

ul. Dobrego Pasterza 99D/ 34
31 - 416 Kraków

Członkami zarządu są: Marcin
Pałkowski - Prezes Irena Grzybek -
Skarbnik Bernarda Twaróg -
Sekretarz Jan Tatara - członek
Zarządu Marek Kępiński - członek
zarządu Do reprezentacji
Stowarzyszenia uprawniony jest
każdy z członków zarządu z
osobna, przy czym w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych lub dokonywania
rozporządzeń o wartości
przekraczającej kwotę 15 000 zł
wymagana jest obecność
skarbnika i Prezesa Zarządu, lub
skarbnika i dwóch członków
Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
28.10.2019 r.
Uchwała z
08.01.2020 r.

NIE - - - -

116 "Wschodnioeuropejski Alians
Rolniczy" 2019-11-19

1.
1) wspólne działania na rzecz równomiernego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2) wzrost konkurencyjności gospodarki rolniczej, 3)
stworzenie pozytywnych warunków dla rozwoju eksportu produkcji przemysłowo-rolniczej, 4) zabezpieczenie interesów członków Stowarzyszenia na
szczeblu krajowym, unijnym i globalnym.

2
Rzeczpospolita Polska oraz Europa Środkowowschodnia

3
1) wspieranie marketingu rolnego, 2) wspieranie eksportu i rozwoju innowacji w gospodarce rolnej, 3) aktywizowanie społeczności lokalnej i
mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa, 4) promocja produktów rolno-spożywczych oraz przetwórstwa, 5)
wspomaganie rozwoju infrastruktury na rzecz poprawy jakości życia społeczności wiejskiej, 6) inicjowanie powstania i promocja grup producenckich, 7)
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i
dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi, 8) integracja środowiska przedsiębiorców i
producentów rolnych.

ul. Szlak 8 a
31 - 161 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Maksym Kryvonis

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 07
października 2019
r.

NIE - - - -

117
OGÓLNOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE "POMOC DLA
SIKOREK"

2019-11-28
2019-11-28
2019-12-02

1.
1. Edukacja w szkołach .organizacjach zajęć z młodzieżą przedstawienie całego programu edukacyjno - dydaktycznego opracowanego na rzecz
projektu stowarzyszenia. 2. Pomoc przy organizacji przedsięwzięcia i współpraca ze szkołami, oraz z ZHP. 3. Budowa budek lęgowych i przygotowanie
na okres zimowy karmy dla sikorek.

2
teren całej Polski

3
1. Wolontariat, szkolny, harcerzy ZHP. 2. Zbiórki środków finansowych. 3. Wpłaty własne, jak również wpłaty fakultatywne od osób prywatnych,
zakładów pracy. 4. Zdobywanie funduszy na zakup budek lęgowych, współpraca z urzędami na szczeblu gminy, powiatu, województwa i władz
centralnych.

ul. Na Błonie 13/92
30-147 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Janusz Zawada

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 28
października
2019r.

NIE - - - -

118
KATOLICKIE STOWARZYSZNIE
KULTURY I SPORTU W KRAKOWIE
TONIACH

2019-12-03

1.
1. Integrowanie społeczności Toń wokół działań zmierzających do rozwoju życia kulturalno - sportowego wśród mieszkańców 2. Działalność na rzecz
Seniorów i dzieci. 3. Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych
problemów; 4. Zwiększenie aktywności seniorów w swoich lokalnych środowiskach 5. Wspieranie propagowanie integracji międzypokoleniowej 6.
Rozbudzanie świadomości i rozszerzanie wiedzy o historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości regionu i kraju; 7.
Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży w budowaniu wspólnej przestrzeni do realizacji pasji talentów; 8. Działanie na rzecz integracji i promocji
członków Stowarzyszenia;

2
terytorium kraju w szczególności w województwie małopolskim na terenie osiedla Tonie - Kraków dzielnica Krowodrza

3
1. Działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój seniorów 2. Organizacja i promocja wolontariatu seniorów 3. Współpraca z
innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencję, seminaria, zjazdy
tematyczne, plenery 4. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 5.
Działalnośćwspomagającąwystawianieprzedstawieńteatralnychartystycznych 6. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i
edukacyjną poprzez organizację pomocy dla potrzebujących seniorów 7. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych 8.
Współpraca ze środowiskami nauki, oświaty i kultury, z organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz instytucjami katolickimi, państwowymi w
kraju i zagranicą 9. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką św. Stanisława B.M. w Toniach na terenie której znajduje się siedziba stowarzyszenia 10.
Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych na realizację celów stowarzyszenia 11. Inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych

ul. Jęczmienna 8
31 - 268 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Anna Pietrzyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
05.07.2019 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

119 KRAKOWSKA SEKCJA KARATE
KYOKUSHIN

2019-12-03
2023-04-17
2023-04-17

1.
a. prowadzenie i propagowanie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego
wypoczynku; b. stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportów walki, w tym do specjalistycznego szkolenia; c. propagowanie postaw
otwartości i tolerancji społecznej, działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez organizacje
zajęć opartych na aktywności fizycznej; d. promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play; e. organizacja zawodów i imprez sportowych
oraz turniejów i imprez turystycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych]; f. organizacja imprez
charytatywnych i integracyjnych; g. wspieranie młodych talentów w sportach walki, promocja młodych sportowców i ich osiągnięć; h. wspieranie
byłych zawodników po zakończeniu kariery sportowej; i. wydawanie specjalistycznych publikacji; j. propagowanie czynnego uprawiania sportu wśród
osób niepełnosprawnych i osób starszych; k. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych, poprzez aktywizowanie osób uzależnionych
oraz pochodzących ze środowisk patologicznych - na warsztatach, treningach i zajęciach sportowych; l. prowadzenie przedsięwzięć na rzecz
podnoszenia kwalifikacji i sprawności swoich członków; m. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez integrowanie
osób trenujących sporty walki; n. ochrona i promocja zdrowia, poprzez organizowanie warsztatów i treningów poszerzających zakres umiejętności i
wiedzy dot. zdrowego trybu życia i prawidłowego treningu; o. propagowanie sportów walki oraz realnej samoobrony w środowisku funkcjonariuszy
służb mundurowych;

2
obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3
a. organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; b. organizowanie imprez i zawodów sportowych;  c. organizowanie
wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych; d. prowadzenie działalności wydawniczej; e. organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów, spotkań z
zawodowymi zawodnikami sportowymi, mającymi na celu propagowanie sportów walki; f. podejmowanie działań promujących młodych sportowców
amatorów (zwłaszcza członków Stowarzyszenia] poprzez stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach na terenie Polski i oraz za granicą; g.
prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia; h. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi o zbliżonych celach działania; i. organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacją zdań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia; j. nadawanie odznak organizacyjnych k. inne działania realizujące
cele statutowe.

ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mariusz Ćwik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 21
listopada 2019 r. NIE - - -

Uchwała z dnia
28.03.2023 r. o
odwołaniu
Przedstawiciela
Stowarzyszenia
Uchwała z dnia
28.03.2023 r. o
wyborze
Przedstawiciela
Stowarzyszenia

120 Stowarzysznie Wola Duchacka
Wschód

2019-12-05
2020-01-15

1.
a) utrzymanie i poszanowania ładu przestrzennego na terenie działania Stowarzyszenia; b) ochrona charakteru i waloru zabudowy w obrębie terenu
działania Stowarzyszenia; c) przeciwdziałanie nieuporządkowanym i niekontrolowanym zmianom na terenie działania Stowarzyszenia, w tym w
zakresie jego zabudowy; d) ochrona interesów mieszkańców, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego; e) działalność wspomagająca
zrównoważony rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej na terenie działania Stowarzyszenia.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Wola Duchacka Wschód, tj. obszar będący częścią Dzielnicy XI Miasta Krakowa - Podgórze Duchackie,
mieszczący się w obrębie ulic: Kamieńskiego oraz Wielickiej (od północy), Nowosądeckiej (od strony południowej i wschodniej), Łużyckiej, Trybuny
Ludów, Walerego Sławka (od strony Zachodniej) oraz ulica Malborska na całej długości, w tym jej odcinek znajdujący się pomiędzy ul. Kamieńskiego a
Wielicką oraz przyległe okolice.

3
a) organizowanie oraz wspieranie inicjatyw służących celom Stowarzyszenia, w tym spotkań, dyskusji, paneli, konferencji; b) prowadzenie działalności
informacyjnej i kulturalnej, w szczególności za pośrednictwem mediów elektronicznych; c) zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie
spraw będących celami Stowarzyszenia, w tym udzielanie bezpłatnych konsultacji eksperckich oraz udzielanie porad prawnych; d) podejmowanie
działań prawnych, w tym występowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, służących celom Stowarzyszenia.

ul. Konfederacka 14/ 3
30 - 306 Kraków

Członkami zarządu są: Jakub
Madej - Prezes Zarządu Jakub
Kabza - członek Zarządu Każdy
Członek Zarządu może
samodzielnie reprezentować
Stowarzyszanie, w szczególności
zaciągać zobowiązania
majątkowe.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 4 z 27
listopada 2019 r. NIE - - - -

121 OLIMP KRAKÓW 2019-12-06

1.
1) Rozpowszechnianie i organizowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. 2) Wzrost ogólnego poziomu kultury fizycznej. 3) Propagowanie zdrowego trybu
życia.

2
Polska

3
1) Organizację sekcji sportowych różnych dyscyplin, w którym główną sekcją są zapasy oraz sumo.. 2) Organizację szkoleń sportowych w postaci
treningów, szkoleń, kursów i innych zajęć. 3) Organizacje zawodów sportowych i imprez sportowych. 4) Uczestnictwo w zawodach i imprezach
sportowych oraz rekreacyjnych. 5) Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu rekreacyjnego i wyczynowego poprzez zabezpieczenie
kadry trenersko-instruktorskiej, urządzeń sportowych i sprzętu. 6) Działania na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy, w której stowarzyszenie ma
siedzibę. 7) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 8) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi
instytucjami i podmiotami, 9) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 10) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń,

ul. Teligi 15/ 33
30 - 835 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marek Witek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2019
z 08 października
2019 r.

NIE - - - -

122 "Metro dla Krakowa" 2020-01-03

1.
1. Dążenie do uzyskania przez miasto Kraków statutu nowoczesnej, otwartej metropolii o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki,
gospodarki, kultury. 2. Dążenie do rozwoju miasta Krakowa poprzez rozbudowę systemu transportu z uwzględnieniem metra.

2
Polska

3
1. Poszerzenie wiedzy społecznej na temat metra najbardziej ekologicznego, zapewniającego najwyższą jakość życia mieszkańców środka transportu,
niezbędnego dla dalszego rozwoju miasta. 2. Promowanie rozwiązań infrastruktury transportowej zapewniających istotne zrównoważanie uciążliwości
transportu i środowiska naturalnego, w tym głównie jakości powietrza i ograniczenia hałasu 3. Zaangażowanie przy wykonywaniu i wspieraniu wielkich
projektów miejskich w zakresie infrastruktury transportu i komunikacji z metrem, jako ważnym charakteryzującym się cechą najwyższej zdolności
generowania rozwoju środkiem transportu, funkcjonującym w symbiozie z rozwojem funkcjonalno - przestrzennym miasta. 4. Sukcesywną realizację i
integrację ustaleń i zapisów kluczowych dla rozwoju miasta dokumentów: Strategii Rozwoju oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego. 5. Monitorowanie realizacji celów, sporządzanie ekspertyz, opinii, artykułów przy współpracy z Prezydentem i radą
Miasta Krakowa, Zarządami i Radami Dzielnic. 6. Współpraca z Instytucjami Nauki, organizacjami pozarządowymi oraz Jednostkami Miejskimi,
wojewódzkimi, rządowymi.

ul. Lea 114 lok. 112/113
30-133 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Stanisław
Albricht

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 31
października 2019
r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

123 "CCM Polska" 2020-01-14

1.
1.popularyzowanie wiedzy z dziedziny dobrych praktyk zarządzania umowami i procesami (Contract & Commercial Management - CCM) w
przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających na terenie Polski, 2. promocja i popieranie działań innych stowarzyszeń/instytucji/przedsiębiorstw
działających w tym samym obszarze wiedzy zarówno w Polsce jak i za granicą, 3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń oraz
szeroko pojętej współpracy pomiędzy osobami, podmiotami i instytucjami zainteresowanymi tematyką CCM.

2
obszar Polski

3
1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, szkoleń, badań/analiz oraz innych wydarzeń branżowych, 2. prowadzenie działalności wydawniczej w
formie niedochodowej, 3. popularyzowanie działalności Stowarzyszenia i obszaru wiedzy CCM w sieciach społecznościowych, 4. zabieranie głosu i
wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 5. współpracę z osobami, praktykami, ekspertami, przedsiębiorcami i instytucjami o podobnych
celach działania i/lub działających w branży CCM w Polsce i na świecie, 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w
przypadku gdy Stowarzyszenie uzna to za pomocne w osiągnięciu celów statutowych Stowarzyszenia, 7. wspieranie działań zmierzających do
popularyzacji technik, technologii, metodyk i metodologii oraz narzędzi do zarządzania umowami i procesami w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,
8. inne działania realizujące cele statutowe.

ul. ks. Turka 38
30 - 717 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof
Kwiatek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
02.01.2020 r. NIE - - - -

124 "CARPE DIEM" 2020-01-20

1.
1) Tworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Seniorów, 2) Aktywizacja społeczna osób starszych , osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonej sprawności oraz ich integracja międzypokoleniowa , 3) Aktywizacja edukacyjna osób starszych , osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonej sprawności.

2
Miasto i Gmina Kraków

3
1) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywacji osób starszych, niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności 2)
wprowadzanie i wspieranie inicjatyw umożliwiających integrację pokoleniową, dokształcanie, rozwijanie zainteresowań, 3) promocję idei wolontariatu i
kształtowanie zachowań społecznych wśród uczestników zajęć - organizowanie prelekcji, spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych tematycznie związanych z
działalnością społeczną oraz opracowanie i wdrożenie systemu nagradzania najbardziej aktywnych społecznie seniorów, 4) organizację działań
prospołecznych na rzecz Centrów Aktywności Seniorów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. 5) prowadzenie zajęć o charakterze
edukacyjnym , m.in. w zakresie obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc. oraz w zakresie zajęć
w zakresie np. : fotografii, samoobrony, zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości, mediacji,
pierwszej pomocy, języków obcych, działań proekologicznych, małej poligrafii, szycia, haftowania, opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,
plastyki (rzeźby, malarstwo, makramy etc.), historii sztuki, wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych. 6) prowadzenie
cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym z zakresu: zdrowego trybu życia, gier stolikowych i ruchowe tj. brydż, szachy, bule, krykiet itp., nordic-
walking, zajęć z zakresu turystyki wodnej, pieszej, rowerowej, zajęć teatralnych, artystycznych (np. malarstwo, rzeźba, gra na instrumentach
muzycznych itp wokalnych, tanecznych, zajęć sportowych, gimnastycznych, pływania. 7) prowadzenie działań w obszarze działań
międzypokoleniowych, np.:działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe, inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby
rozwiązać ważny problem),inicjatyw skupiających pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku, 8) organizowanie wolontariatu seniorów na rzecz dzieci
(korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze) oraz wolontariatu młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież. 9) zapewnienie seniorom pełnej dostępności do oferty
poprzez organizowanie zajęć w lokalu Stowarzyszenia, lub w jego najbliższej okolicy .angażowanie beneficjentów do wspólnego organizowania
wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. oraz współpracy z innymi CAS-
ami powstałymi w ramach lokalnej sieci, 10) uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, imprezach, organizowanych przez
Urząd Miasta Krakowa, zapewniających skoordynowaną realizację Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych organizowanych przez
Urząd Miasta Krakowa.

ul. Górna 10/ 3
30 -094 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Maria Kowalczyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
13.01.2020 r. NIE - - - -

125 "Mudita" 2020-02-18

1.
a) działanie na rzecz ochrony praw kobiet, praw mniejszości oraz praw zwierząt; b) walka z nierównościami i wykluczeniem społecznym; c) budowanie
dialogu i relacji międzykulturowych oraz międzygatunkowych; d) wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych,
uchodźców oraz imigrantów; e) ochrona środowiska; f) promocja profilaktyki zdrowia psychicznego; g) edukacja obywatelska, edukacja globalna i
edukacja ekologiczna; h) promowanie postaw obywatelskich; i) promowanie etycznej i zrównoważonej konsumpcji; j) promowanie odpowiedzialnej
opieki nad zwierzętami.

2
obszar Rzeczypospolitej Pospolitej

3
a) organizowanie projektów edukacyjnych, artystycznych oraz ekologicznych, a także projektów badawczych; b) organizowanie festiwali, obozów
letnich, kursów i warsztatów; c) organizowanie spotkań oraz innych wydarzeń; d) prowadzenie kampanii społecznych; e) prowadzenie pozostałych
działań edukacyjnych, podnoszących świadomość społeczną; f) współpracę z podmiotami administracji publicznej oraz innymi organizacjami
pozarządowymi; g) przystępowanie do innych organizacji pozarządowych; h) udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z
przedmiotem działalności Stowarzyszenia, gdy taki udział jest dopuszczalny przez prawo.

ul. Jaracza 24/ 31
31 - 216 Kraków

Członkami zarządu są: Olga
Wojdyńska - Prezes Olga
Ślepowrońska - Wiceprezes Każdy
z członków Zarządu jest
uprawniony do samodzielnej
reprezentacji Stowarzyszenia. W
przypadku zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia
prawem przekraczającego 5.000
zł do reprezentacji
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 05 lutego
2020 r.

NIE - - - -

126 Na Prądniku 2020-02-18

1.
1. popularyzowanie wiedzy na temat pozytywnych aspektów, miejsc, zjawisk i wydarzeń dziejących się na północy Krakowa (dzielnice Prądnik Biały,
Prądnik Czerwony); 2. kierowanie uwagi Krakowian na dobre strony tego rejonu.

2
gmina Kraków, województwo małopolskie

3
1. redagowanie i wysyłanie materiałów prasowych do mediów tradycyjnych oraz elektronicznych; 2. udzielanie wywiadów w mediach lokalnych; 3.
prowadzenie błoga w internecie; 4. prowadzenie profilu na Facebooku.

ul. Dobrego Pasterza 189
31 - 416 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Robert Siemiński

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
14.01.2020 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

127 "Ogród Życia" 2020-02-25

1.
1. Ochrona życia dzieci poczętych, szczególnie zagrożonych aborcją 2. Podejmowanie i wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego
i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci 3. Wsparcie rodziców i ich poczętych dzieci

2
województwo małopolskie

3
1. Organizowanie spotkań 2. Publikację artykułów i świadectw za pośrednictwem Internetu 3. Rozwijanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie
ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz ich rodziców

ul. Centkiewiczów 5/ 1
30 - 389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krystyna
Koniuszewska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 17
lutego 2020 r. NIE - - - -

128 Dobra Noc Kraków

2020-02-26
2022-02-14
2022-11-18
2022-12-30
2023-04-11

1.
1. Szukanie i postulowanie zmian w przepisach prawnych: - dotyczących hałasu w strefie śródmiejskiej. Zmiany te mają wpłynąć na zwiększenie
egzekwowalności prawa dotyczącego emisji hałasu do środowiska oraz zakłócania spokoju; - dotyczących najmu krótkoterminowego w przypadku
uciążliwości dla stałych mieszkańców. 2. Postulowanie prowadzenia ciągłego monitoringu i wyznaczanie wskaźników poziomu hałasu w miejscach o
dużym nagromadzeniu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w godzinach nocnych. Przykładami takich działalności są nocne kluby,
dyskoteki, puby, restauracje czy sklepy działające w strefie śródmiejskiej. 3. Postulowanie wprowadzenia podatku turystycznego i przeznaczenia
pozyskanych środków na przeciwdziałanie hałasowi i zakłócaniu spokoju w strefie śródmiejskiej. 4. Analiza rozwiązań problemu hałasu w strefie
śródmiejskiej w innych państwach, szczególnie państwach członkowskich Unii Europejskiej. 5. Zbieranie informacji o doświadczeniach osób, które
poradziły sobie z problemem hałasu, w celu wypracowania skutecznych rozwiązań. 6. Uświadamianie społeczeństwa, Policji, Straży Miejskiej,
Inspektoratu Ochrony Środowiska, władz miasta i innych organów państwowych o problemie hałasu w strefie śródmiejskiej. Obecna interpretacja
zakłócania spokoju nie jest normatywna, a pomiary hałasu instalacji przy jednoczesnym zakłócaniu spokoju są niewykonalne. Prowadzi do do eskalacji
hałasu w strefie śródmiejskiej. 7. Uświadamianie mieszkańców strefy śródmiejskiej o ich prawach do ciszy i spokoju oraz środkach, które mogą podjąć
aby przeciwdziałać zjawisku hałasu. 8. Uświadamianie podmiotów gospodarczych o ciążących na nich obowiązkach dotyczących emisji hałasu. 9.
Angażowanie społeczności lokalnej we współzarządzanie przestrzenią dziedzictwa. 10. Uświadamianie społeczeństwa o szkodliwym wpływie
długotrwałego hałasu na zdrowie, w tym stany lękowe, bezsenność, bóle głowy, chroniczne zmęczenie oraz spadek efektywności podejmowanych
działań.

2
strefa śródmiejska Miasta Krakowa

3
1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5. działalność
edukacyjna w zakresie kultury, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, 6. szkolenia, treningi, wydarzenia kulturalne, wystawy, spektakle - również
w przestrzeni publicznej, 7. sztuka publiczna, akcje społeczne i informacyjne, 8. publikacje, programy i audycje, 9. działania teatralne i pozateatralne.

ul. Szpitalna 3/ 6
31 - 024 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Jadwiga
Kirschanek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
17.02.2020 r.
Uchwała 1/2022 z
dnia 30 stycznia
2022 r.
Uchwała nr 7/2022
z dnia 29.09.2022
r.
Uchwała z dnia 30
marca 2023 r.

NIE - - -
Uchwała w sprawie
likwidacji Komisji
Rewizyjnej z dnia 30
marca 2023 r.

129 Paweł Drozd 2020-03-11

1.
1. Przygotowywanie statystyk dot. polskiego tynku transportowego i środowiska prawno- podatkowego. 2. Przygotowywanie analiz dot. polskiego rynku
transportowego i przepisów z nim związanych. 3. Ochrona praw i reprezentowanie interesów osób fizycznych i przedsiębiorców wobec Organów
Administracyjnych. 4. Poprawa jakości wdrażania regulacji z zakresu prawa transportowego 5. Kultywowanie dobrych obyczajów i przestrzegania
przepisów na drodze. 6. Wspieranie organizacji mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości wśród grup niezaktywizowanych zawodowo. 7.
Inspirowanie inicjatyw gospodarczych. 8. Prowadzenie doradztwa prawnego z zakresu prawa podatkowego i transportowego. 9. Popularyzacja wiedzy
ekonomicznej, prawnej, wiedzy z zakresu transportu osób a także popieranie wydawnictw i publikacji dot. tych zagadnień.

2
Polska

3
1. Organizację różnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych 2. Współpracę z placówkami kulturalnymi 3. Prowadzenie różnych form
działalności edukacyjnej, szkoleniowej czy warsztatowej. 4. Udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji czy niskooprocentowanych pożyczek dla
wydawnictw kultywujący w społeczeństwie świadomość prawną. 5. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie ekspertów do wykonywania
zadań statutowych 6. Wydawanie czasopism elektronicznych z informacjami prawno-podatkowymi.

ul. Rakowicka 22C/ 202
31 - 510 Kraków

Członkami zarządu są: Paweł
Drozd - Prezes Zarządu Dariusz
Marusik - Vice - prezes Zarządu
Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w tym do
zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu
Stowarzyszania wymagany jest co
najmniej jeden członek Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 27
lutego 2020 r. NIE - - - -

130 Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych Stalprodukt S.A. 2020-03-11

1.
Celem działalności Stowarzyszania jest ochrona praw Inwestorów Indywidualnych Spółki, w tym działalność na rzecz przestrzegania przez Spółkę i jej
akcjonariuszy zasad i praw wynikających z obowiązujących przepisów i statutu Spółki w szczególności poprzez:a) pomoc w zdobywaniu wiedzy i
kwalifikacji dających Inwestorom Indywidualnym Spółki możliwość świadomego inwestowania w akcje Spółki i uczestniczenia w jej działalności; b)
podejmowanie działań informacyjnych o działalności Spółki i jej akcjonariacie w interesie Inwestorów Indywidualnych Spółki; c) podejmowanie działań
edukacyjnych o prawnych aspektach działalności Spółki, w tym o prawach i obowiązkach akcjonariuszy Spółki wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa i Statutu Spółki, w interesie Inwestorów Indywidualnych Spółki; d) reprezentowanie praw i interesów Inwestorów
Indywidualnych Spółki we wszelkich relacjach inwestorskich i kontaktach ze Spółką, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowych
związanych z uczestnictwem w Spółce oraz mających wpływ na działalność Spółki.

2
Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem terenu miast: Krakowa oraz Bochni oraz ich najbliższych okolic

3
a) opracowywanie treści i przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych w formach elektronicznych (dokumenty elektroniczne, w
tym prezentacje, zapisy video); b) doradztwo prawne i finansowe (biznesowe) realizowane na spotkaniach członków Stowarzyszenia, a także za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, konferencje on-line, webinaria); c) przeprowadzanie cyklicznych spotkań i dyskusji mających na
celu wymianę informacji o wszelkich aspektach działalności Spółki i jej akcjonariacie; d) przeprowadzanie konsultacji i wymiany informacji z
przedstawicielami Spółki i pozostałymi akcjonariuszami niebędącymi członkami Stowarzyszenia.

ul. Dekerta 24
30 - 703 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksander
Wójcik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 6 marca
2020 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

131 Stowarzyszenie Inwestorów
Prywatnych 2020-03-25

1.
A) zagwarantowanie merytorycznego wsparcia dla członków stowarzyszenia, w dokonywanych przez nich inwestycjach kapitałowych w spółki
notowane na rynkach regulowanych lub alternatywnych w Polsce, a także w spółki i projekty biznesowe, które nie są notowane na żadnym rynku (w
tym start-upy); B) zwiększanie poziomu ochrony praw i interesów inwestorów zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz innych, drobnych inwestorów –
wobec emitentów instrumentów finansowych notowanych na rynkach finansowych lub większościowych akcjonariuszy i władz spółek,w które dokonali
oni lub zamierzają dokonać inwestycji; C) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków stowarzyszenia oraz innych drobnych inwestorów, w
zakresie inwestycji kapitałowych w spółki i projekty biznesowe we wczesnym etapie rozwoju (w tym start-upy).

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. prowadzenie analiz merytorycznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych, odnoszących się do potencjalnych celów inwestycji kapitałowych
członków stowarzyszenia lub inwestycji już trwających; 2. reprezentowanie członków stowarzyszenia , a na ich wniosek i za zgodą zarządu
stowarzyszenia- także innych, drobnych inwestorów, w : - negocjacjach dotyczących potencjalnych inwestycji lub wyjścia z inwestycji już rozpoczętych,
- na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników, - wobec organów i instytucji publicznych, w sprawach objętych
przedmiotem działalności stowarzyszenia, - na konferencjach i seminariach branżowych oraz biznesowych, z obszaru działalności gospodarczej, w
której członkowie stowarzyszenia dokonują lub zamierzają dokonywać inwestycji kapitałowych, - wobec władz i przedstawicieli domów maklerskich,
funduszy venture capital, private equity i seed, a także funduszy inwestycyjnych. 3. organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach networkingowych dla
inwestorów, a także udział w konferencjach i innych wydarzeniach dla inwestorów, w szczególności spotkaniach z zarządami spółek.

Słomiana 14/10
30-316 Kraków

Członkami zarządu są: Bartłomiej
Masłoń - Prezes Zarządu, Marek
Miłaszewski - Członek Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

22 stycznia 2020 r.
Uchwała nr 2/200 NIE - - - -

132 Młodzieżowy Klub Modelarzy
Kolejowych "MINIKO" 2020-03-27

1.
a) popularyzacja modelarstwa kolejowego wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei zbierania modeli kolejowych oraz materiałów związanych z
tematyką kolejnictwa i modelarstwa b) podejmowanie działań mających na celu ochronę pamiątek historycznych i innych materiałów związanych z
kolejnictwem i modelarstwem

2
Rzeczypospolita Polska

3
a) organizacja spotkań warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży, b) organizacja wystaw makiet i modeli kolejowych, c) podnoszenie wiedzy
wśród członków Klubu w zakresie ich zainteresowań, d) nawiązywanie współpracy z muzeami i organizacjami oraz innymi stowarzyszeniami, e)
nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowo-kulturalnymi, f) organizowanie fachowych porad konsultacyjnych, g) organizacja kształcących i
poznawczych wycieczek.

ul.Zyblikiewicza 11a/15
31-029 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Rybak ul.
Szkolna 19 05-500 Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Zebrania
Założycielskiego nr
2 z dnia 9 lutego
2020 r.

NIE - - - -

133 Towarzystwo Studentów Polskich 2020-05-11

1.
1) wykształcenia elit intelektualnych o poglądach patriotycznych i tożsamościowych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu akademickim, społecznym i
politycznym kraju, 2) urzeczywistnienia idei świadomego społeczeństwa obywatelskiego, 3) odbudowy fundamentalnych wartości Cywilizacji
Europejskiej, 4) pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w
społeczeństwie, 5) działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i jakości szkolnictwa wyższego, a także obrony wolności słowa i głoszenia swoich
przekonań na uczelniach wyższych, 6) animacji życia akademickiego, a także przeciwstawiania się wszelkim szkodliwym dla niego ideom.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo, 2) wyrażanie opinii w sprawach akademickich i publicznych, a
także poprzez uczestnictwo w życiu akademickim, publicznym i kulturalnym, 3) organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów,
szkoleń, publikacji, seminariów, konferencji i kongresów, także o charakterze naukowym, 4) prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie
analiz, ekspertyz, raportów i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi
Rzeczpospolitej Polskiej, 5) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości tożsamościowej i patriotycznej,
szczególnie osób młodych, w tym organizowanie konkursów i programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

ul. Skwerowa 50/ 1
30 - 317 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Szymon Orzoł

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 kwietnia
2020 r.

NIE - - - -
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134 Grupa TRIAGE 2020-05-21

1.
1. Organizacja i prowadzenie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w szczególności: a) działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia
ludzkiego b) na obszarach zdarzenia masowego i mnogiego, klęsk żywiołowych, katastrof i epidemii c) w warunkach zagrożenia chemicznego,
biologicznego, nuklearnego, radiacyjnego i zagrożenia eksplozją (CBRNiE) d) w trakcie zdarzeń terrorystycznych, a także w warunkach zagrożenia
terroryzmem; e) w warunkach USAR (Urban Search and Rescue), prowadząc czynności medyczne, wspomagające i uzupełniające działania służb
powołanych do niesienia pomocy i prowadzenia ratownictwa w tym typie zdarzeń f) ewakuacji i ewakuacji medycznej w trakcie zdarzeń masowych,
mnogich i nadzwyczajnych oraz w' trakcie katastrof i klęsk żywiołowych g) transportu poszkodowanych w trakcie zdarzeń masowych, mnogich i
nadzwyczajnych, katastrof i Klęsk żywiołowych h) organizację i prow-adzenie działalności motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego i) innych
rodzajów działalności, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, poprawy jakości i dostępności ratownictwa medycznego j)
zabezpieczania medycznego, także imprez masowych oraz imprez o podwyższonym ry zyku. k) działań wspierających, logistycznych i organizacyjnych.
2. Działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia. 3. Działalność oświatowa związana z ratownictwem, ratownictwem medycznym i bezpieczeństwem.
4. Działalność naukowa i naukowo-techniczna, wspierająca innowacyjność i nowe rozwiązania techniczne, w szczególności na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ludności i polepszenia jakości prowadzenia działań ratowniczych. 5. Promocja i organizacja wolontariatu. 6. Pomoc społeczna,
rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, realizowane poprzez wspieranie rzeczowe i finansowe pracowników systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne a także aktualnych i byłych członków i pracowników Stowarzyszenia i ich bliskich, w przypadku zdarzeń losowych, powodujących utratę
życia, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub ciężkie warunki materialne. 7.Działalność związana ze wsparciem w zakresie planowania, zakupów,
logistyki i organizacji innych jednostek związanych z ratownictwem i ratownictwem medycznym, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków
Stowarzyszenia. 8. Wspieranie finansowe jednostek i organizacji powiązanych z ratownictwem. Działania określone w punktach 1-8 Stowarzyszenie
prowadzi samodzielnie łub wspólnie z innymi podmiotami. Stowarzyszenie może prowadzić również wszelkie działania prozdrowotne oraz edukacyjne w
ramach realizowanych projektów.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Utworzenie i utrzymanie w gotowości jednostek operacyjnych, przeznaczonych do działań specjalistycznych wymienionych w § 2. ust. 1. 2.
Zatrudnienie pracowników medycznych i innych pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 3. Działalność
ochotnicza w formie pracy społecznej, wykonywanej przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia. 4. Organizowanie, kierowanie, koordynacja i
bezpośrednie działania ratownicze. 5. Współpraca z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 6. Współpraca z jednostkami podległymi
MSW', MON oraz MSZ w zakresie działań związanych z ratownictwem i ratownictwem medycznym. 7. Współpraca z innymi jednostkami zajmującymi się
ratownictwem i ratownictwem medycznym. 8. Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań tematycznie powiązanych z działalnością
Stowarzyszenia. 9. Uczestnictwo w ćwiczeniach, warsztatach, konferencjach i innych formach samokształcenia, prowadzących do podnoszenia poziomu
wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia. 10. Ustawiczne szkolenie członków, pracowników i
wolontariuszy Stowarzyszenia z zakresu ratownictwa. 11. Organizacja zbiórek publicznych, przekazywanie środków finansowych i rzeczowych na cele
regulaminowe. 12. Prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, ratownictwa medycznego i dziedzin pokrewnych.

ul. Białoruska 63/ 8
30-638 Kraków

Członkami zarządu są: Piotr
Kominek-Prezes Zarządu dr
n.med. Karol Łyziński- Wiceprezes
Zarządu Jarosław Klęk- Członek
Zarządu-Skarbnik Karol Bagiński-
Członek Zarządu Zarząd
Stowarzyszenia jest organem
zarządzającym Stowarzyszenia i
reprezentuje je na zewnątrz . W
sprawie zaciągania zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenie
reprezentują razem Prezes i
Wiceprezes.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 2.20 z
dnia 30 kwietnia
2020r.

NIE - - - -

135 Przeorat Krakowski Orderu
Świętego Stanisława BM 2020-06-10

1.
3. Cele Stowarzyszenia to: a) aktywność humanitarna, charytatywna, programy pomocowe dla potrzebujących (w szczególności dzieci, osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych); b) wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu; c) służba w odbudowaniu i wdrożeniu porządku opartego na
podstawach uniwersalnych wartościach chrześcijańskich: dobra, prawdy, miłości, sprawiedliwości i prawa moralnego; d) podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, ochrona dziedzictwa narodowego i służba narodowi, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, a także popularyzacja i urzeczywistnianie praw człowieka w oparciu o doktrynę chrześcijańską; e) upowszechnianie wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności Ojczyzny, m.in. poprzez popularyzację polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej, opiekę nad miejscami martyrologii i
pamięci narodowej oraz organizację imprez związanych z poznawaniem historii i chwały oręża polskiego, a także popierania wszelkich form
wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej; f) działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) organizowanie akcji charytatywnych, humanitarnych i patriotycznych; b) wspomaganie charytatywne misji zagranicznych, uczestnictwo we
wspólnych akcjach charytatywnych z innymi podmiotami; c) nadawanie odznaczeń i orderów dla osób wspierających Stowarzyszenie w realizacje Jego
celów; d) organizowanie Inwestytur mających na celu uroczyste przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia; e) rozwijanie i popieranie działalności
wydawniczej o charakterze historycznym, wychowawczym i patriotycznym; I) organizowanie spotkań, konferencji naukowych, odczytów, prelekcji,
pokazów, seminariów, wykładów, wystaw itp.; g) aktywna edukacja obywatelska dzieci i młodzieży;

ul. św. Sebastiana 34/ 4
31-051 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał
Daszczyszak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z
23.05.2020 r. NIE - - - -

136 Teatr Powidok

2020-07-02
2020-10-28
2022-01-05
2022-08-22
2022-09-19

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-08-10
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
uchwała nr 1
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2022-09-19

- - -

137 Ulepszamy Kraków! 2020-07-03

1.
1) działanie na rzecz: harmonijnego rozwoju Krakowa, poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska naturalnego, poprawy warunków bytowych
mieszkańców, lepszej jakości przestrzeni publicznej oraz poprawy stanu infrastruktury publicznej i usprawnienia transportu zbiorowego, 2) walka o
prawa zwierząt, 3) zwiększanie świadomość ekologicznej i popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikających z ocieplania klimatu, 4) propagowanie
idei społeczeństwa obywatelskiego, jawności, transparentności i przejrzystości, 5) popularyzacja narządzi partycypacji mieszkańców w działaniach
samorządu terytorialnego, 6) proponowanie zmian służących poprawie jakości działania jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów
administracji publicznej, 7) kontrolowanie zgodności z prawem i interesem społecznym działań jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
organów administracji publicznej, 8) propagowanie idei integracji europejskiej oraz popularyzacja wiedzy o korzyściach wynikających z członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, 9) obrona demokracji, praworządności i praw człowieka 10) podejmowanie innych działań służących dobru Krakowa i
Małopolski.

2
obszar Polski

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami. 3) kierowanie postulatów, petycji, wniosków, skarg oraz innych przewidzianych w prawie form wystąpień do organów administracji
publicznej i innych instytucji oraz podmiotów 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) prowadzenie strony internetowej i profili w mediach
społecznościowych, 6) przygotowanie oraz wydawanie opinii, ekspertyz, broszur informacyjnych i innych publikacji, 7) udzielanie poparcia kandydatom
do Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz tworzenie komitetów wyborczych organizacji, 8) inne dziania służące realizacji celów statutowych.

ul. Szyszko - Bohusza 21
30 - 251 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof
Kwarciak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 16
czerwca 2020 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
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Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego
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zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin
działalności
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zwykłego

Status
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publicznego
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lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego
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stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
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stowarzyszenia
zwykłego
środków
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Uwagi

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

138 "Czyste Łąki" 2020-07-07

1.
1. Celami Stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego, ochrona przyrody przed dewastacyjną działalnością człowieka oraz wspomaganie i
wsparcie działalności proekologicznej w szczególności poprzez: a. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę
środowiska i propagowanie postaw ekologicznych; b. przeciwdziałaniu niszczeniu przyrody, c. przeciwdziałaniu nadmiernemu zabudowywaniu
przestrzeni publicznej, d. wspomaganie tworzenia przestrzeni zielonych dla mieszkańców, e. wspomaganie tworzenia zielonych przestrzeni sportowych
oraz tworzenia infrastruktury sportowej, f. podejmowanie wszelkich działań prawnych w postępowaniach mających związek z ochroną środowiska i
uczestniczenie w postępowaniach w sprawach środowiskowych w tym w sprawach planowania przestrzennego i tworzenia przyjaznych człowiekowi
rozwiązań urbanistycznych

2
województwo małopolskie

3
a. zabieranie głosu i wyrażanie swoich opinii oraz swojego stanowiska na forum publicznym w tym występowanie w postępowaniach administracyjnych
i sądowych związanych z celami Stowarzyszenia w charakterze strony, b. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami,   c. organizowanie spotkań, konferencji d. działalność szkoleniową i instruktażową, e. inicjowanie i popieranie działań obywatelskich do
stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska, f. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, g. organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i festynów plenerowych, spotkań, konferencji, zebrań oraz innych imprez, h. rozwijanie współpracy międzynarodowej w
zakresie ochrony środowiska i ekologii, i. organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych włączających stowarzyszenie w aktualne problemy
społeczne oraz życie społeczności lokalnych, j. współpracę z organizacjami kulturalnymi, mediami, instytucjami zainteresowanymi celami
Stowarzyszenia oraz władzami administracji państwowej i samorządowej, k. przystępowanie i uczestniczenie w postępowaniach mających związek z
ochroną środowiska, l. sporządzanie wszelkich pism, petycji, skarg, wniosków, apeli, opinii, postulatów i innych środków przewidzianych właściwymi
przepisami prawa i kierowanie ich we własnym imieniu bądź w imieniu podmiotów, na rzecz których podejmuje działalność, do wszelkich organów
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, niezależnie od posiadanej właściwości ogólnopaństwowej lub terytorialnie ograniczonej, w
szczególności organów administracji publicznej, a także organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej, oraz sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Trybunału Konstytucyjnego,

ul. Prądnicka 11
30 - 002 Kraków

Członkami zarządu są: 1. Piotr
Lewandowski Fraser - członek
Zarządu 2. Piotr Jakowczuk -
członek Zarządu 3. Wiesław Rosół
- członek Zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje Zarząd.
Stowarzyszenie reprezentuje
każdy członek Zarządu
samodzielnie w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych do kwoty 5.000 zł.
W zakresie zaciągania
zobowiązań majątkowych powyżej
kwoty 5.000 zł do reprezentacji
Stowarzyszenia potrzebna jest
reprezentacja łączna co najmniej
dwóch członków Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 02 lipca
20102 r.

NIE - - - -

139 "Błonia Czyżyńskie" 2020-07-10
2020-09-21

1.
1. ochrona środowiska, przyrody, zwierząt; 2. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa
narodowego oraz obiektów zabytkowych na terenie historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny; 3. opiniowanie projektów, planów inwestycyjnych,
uchwał, rozporządzeń dotyczących terenu historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny; 4. upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności lotniska
Rakowice-Czyżyny, jego zasobach kulturowych, walorach przyrodniczych, specyfice i tradycjach; 5. promocja terenów historycznego lotniska Rakowice-
Czyżyny w świadomości mieszkańców Krakowa, Małopolski, Europy i świata; 6. ochrona krajobrazu rozumianego jako postrzeganą przez ludzi
przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności
człowieka; 7. ochrona ładu urbanistycznego; 8. zrzeszenie osób zainteresowanych historią lotnictwa, baloniarstwa, fortyfikacji i wojskowości; 9.
rozwijanie zainteresowania przeszłością, teraźniejszością i przyszłością historycznego lotniska; 10. wyrażanie opinii na temat spraw dotyczących
terenów historycznego lotniska; 11. integrowanie lokalnej społeczności, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego; działania na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców oraz realizowanie idei „małej ojczyzny” i „społeczeństwa obywatelskiego”.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. popularyzowanie wiedzy historycznej i przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony terenów historycznego lotniska
Rakowice-Czyżyny; 2. prowadzenie akcji w zakresie propagowania historii i tradycji historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny; 3. popularyzowanie
zasad ochrony środowiska; 4. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu,
własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowych; 5. organizowanie imprez, akcji społecznych i sportowych w zakresie
ochrony: przyrody, ochrony środowiska, zwierząt, wartości historycznych i kulturowych; 6. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi i
służbami zawodowymi działającymi w zakresie ochrony przyrody i w zakresie ochrony zabytków; 7. współpracę z instytucjami naukowymi,
specjalistami w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony zabytków i architektury; 8. współpracę z władzami samorządowymi, mediami,
instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w tym lokalnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi; 9. podejmowanie działań interwencyjnych na
rzecz ochrony przyrody; 10. organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularno-naukowych i historycznych; 11. formułowanie publicznych opinii i
ocen dotyczących środowiska i rozwoju gospodarczego; 12. zwiększenie aktywności obywateli; 13. udział w postępowaniach administracyjnych i
sądowych związanych z celami stowarzyszenia; 14. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
regulaminowych/statutowych.

ul. św. Filipa 23/ 3
31-150 Kraków

Członkami zarządu są: 1/ Michał
Młynarczyk - Prezes Zarządu 2/
Jakub Łoginow - Wice-prezes 3/
Rafał Nowak - Członek Zarządu
Stowarzyszenie jest
reprezentowane ma zewnątrz
jednoosobowo przez członków
zarządu lub osoby upoważnionej
przez zarząd. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych
Stowarzyszenia oraz dla ważności
uchwał zarządu, wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających,łącznie lub jednego
członka Zarządu, upoważnionego
przez stosowne pełnomocnictwo
wydane przez Zarząd,

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2020
z dnia 26 czerwca
2020 r.

NIE - - - -

140
Towarzystwo promocji kultury,
inicjatyw artystycznych i
czytelnictwa "Impuls"

2020-07-17
2020-07-23

1.
1.Promocja kultury, inicjatyw artystycznych i czytelnictwa. 2.Pomoc uzdolnionej muzycznie młodzieży. 3.Pomoc uzdolnionej graficznie młodzieży.
4.Pomoc młodym literatom.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Organizację koncertów, warsztatów, spektakli, projekcji, występów, wernisaży, plenerów, odczytów. 2. Druk wybranych utworów literackich 3. Naukę
redakcji i korekty tekstów 4. Naukę grafiki komputerowej 5. Organizację warsztatów 6 Udostępnianie sali prób

ul. Przewóz 38 m.16
30-716 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Rafał Mazur
Stowarzyszenie jest
reprezentowane przez
Przedstawiciela wybieranego
przez Zebranie Członków na 5-
letnia kadencję. Przedstawaiciel
może zostać odwołany przez
Zebranie Członków.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
Stowarzyszenia z
dnia 30 czerwca
2020r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

141 Siarczane Korzenie Swoszowic 2020-07-29

1.
Cel działania Stowarzyszenia to: Dbałość o harmonijny i przyjazny mieszkańcom rozwój Swoszowic, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych
walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogómiczego obszaru osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania budynków zabytkowych i
użyteczności publicznej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. zbieranie opinii mieszkańców w kwestiach ich dotyczących, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz formułowanie wniosków przedstawianych
instytucjom samorządowym i państwowym, 2. wypracowywanie propozycji rozwoju Swoszowic zgodnych z charakterem osiedla o charakterze
jednorodzinnym i uzdrowiskowym, 3. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Swoszowic, także w kontekście rozwoju osiedli
sąsiednich, 4. budowę lokalnego partnerstwa z organizacjami społecznymi, Uzdrowiskiem, Klubem Sportowym WLKS KRAKUS, Szkołą Podstawową,
Muzeum Spraw Wojskowych, lokalnym biznesem i podobnymi Stowarzyszeniami, fundacjami działającymi w sąsiednie osiedlach, 5. pozyskanie dla
lokalnych inicjatyw społecznych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia instytucji i organizacji samorządowych i państwowych: Rady Dzielnicy X
Swoszowice, Rady Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych, 6. lobbowanie za utrzymaniem
statusu dzielnicy uzdrowiskowej co pozwoli na korzystne zachowanie proporcji terenów zielonych do terenów zabudowanych oraz ograniczenie 
wielkości budynków zgodnie z „Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych” (Dz.U. 2012 poz. 651), 7. organizację imprez kulturalnych promujących Swoszowice, w tym wystaw artystycznych lokalnych twórców,
konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych na terenie osiedla, 8. budowa oraz utrzymanie ścieżek spacerowych,
przyrodniczych, rowerowych i konnych na terenie dzielnicy Swoszowice oraz na obszarach łączących dzielnicę z miejscami o wybitnych walorach
kulturowych, 9. przypominanie i utrwalanie pamięci o osobach i wydarzeniach zapisanych w historii Swoszowic poprzez wydawnictwa, tablice
pamiątkowe, wystawy itp. Opieka nad miejscami pamięci i grobami zarówno o charakterze historycznym jak i patriotycznym . 10. organizowanie, we
współpracy z instytucjami kultury i szkołami z terenu Swoszowic i osiedli peryferyjnych, wykładów, prelekcji i konferencji o tematyce historyczno-
patriotycznej oraz przyrodniczo- krajobrazowej przeznaczonej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, 11. stworzenie wokół i wspólnie z Muzeum Spraw
Wojskowych ośrodka kultury przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców i sympatyków Swoszowic. Korzystając z wiedzy i doświadczenia MSW dążyć
do utworzenia Muzeum Swoszowic i Górnictwa Siarki. 12. opracowanie i wydawanie przewodników oraz publikacji książkowych dotyczących historii i
współczesności Swoszowic, 13. stworzenie Archiwum Społecznego i zarejestrowanie go w strukturze Archiwów Społecznych Fundacji Ośrodka KARTA,
gromadzącego źródła pisane, fotografie i relacje dotyczące Swoszowic oraz dokonywanie ich cyfryzacji, 14. utworzenie strony internetowej poświęconej
Swoszowicom, 15. patronat nad Kapitułą Medalu Gloria Radices Sulphurum oraz opiniowanie kandydatów do uhonorowania w/w Medalem, 16.
stworzenie galerii i biografii osób zasłużonych dla Swoszowic.

ul. Moszyńskiego 14
30 - 698 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Dominik Galas

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 23
lipca 2020 r. NIE - - - -

142 "EKOMONTERZY" 2020-08-04

1.
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej. 2. Ochrona środowiska. 3. Zmniejszenie produkcji CO2.

2
Polska

3
1. Wykłady edukacyjne w placówkach oświaty, domach wiejskich, remizach OSP, świetlicach itp. 2. Współpracę z władzami państwowymi i
samorządowymi. 3. Inne działania sprzyjające rozwoju statutowych celów Stowarzyszania.

al. Pokoju 78
31 - 564 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Przemysław
Derdaś

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
01.07.2020 r. NIE - - - -

143 Mosaic 2020-08-18
2022-11-29 - - - - - -

Data uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego: 2022-
09-01
Data wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
2022-11-24
Nr wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego: KRS
0001004160

- - -

144
Stowarzyszenie Pamięci 1
Samodzielnej Brygady
Spadochronowej

2020-09-08

1.
1. Pielęgnowanie tradycji 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, utrzymywanie więzi z weteranami, a także rodzinami jednostki 2. Kultywowanie
pamięci 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Generała Stanisława Sosabowskiego, 3. współpraca z organizacjami, instytucjami,
stowarzyszeniami i fundacjami, których działalność wiąże się propagowaniem tradycji 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, działającymi na
terenie kraju i zagranicą, z szczególnym uwzględnieniem Holandii jako terenu działań jednostki 4. gromadzenie środków materialnych i finansowych
przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia’ w szczególności na otaczanie opieką miejsc pamięci 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej i jej Dowódcy, 5. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, 6.
współpraca z kombatantami 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i innych jednostek zasłużonych w walce o Wolną Polską, 7. Aktywna działalność
na rzecz polonii, z szczególnym uwzględnieniem diaspory w krajach Beneluxu, 8. Promowanie historii 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej jako
płaszczyzny wspólnej tożsamości polskiej diaspory w Holandii,

2
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3
1. popieranie i podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej
Polskiej, szczególnie działań 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 2. utrwalanie w pamięci społeczeństwa, a szczególnie młodzieży historii walk 1
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, a także podejmowanie starań o nadanie ich imienia ulicom, skwerom itp. 3. współpraca z innymi organizacjami
kombatanckimi w kraju i zagranicą, organizowanie konferencji, spotkań, seminariów itp., 4. podejmowanie działań na rzecz otoczenia opieką miejsc
pamięci 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 5. gromadzenie materiałów historycznych o 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i gen.
Stanisławie Sosabowskim i ich upowszechnianie, 6. podejmowanie działań na rzecz konsolidacji Polaków w Holandii w celu kultywowania pamięci 1
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 7. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej 8. współpracę z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania 9. Prowadzenie witryny internetowej pomagającej realizacje celów Stowarzyszenia, 10. Aktywna współpraca
z wszystkimi organizacjami polonijnymi, 11. inne działania realizujące cele regulaminowe

ul. Kaczorówka 17
31 - 264 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Bartosz Biernat

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 28
sierpnia 2020 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

145 DOBROSTAN
2020-09-29
2021-05-27
2021-06-16

- - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2021-03-04
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr
2/2021
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2021-06-16

- - -

146 Stowarzyszenie eksplozja - konopie
- sympozjum

2020-10-02
2021-05-14
2021-05-14
2022-11-02

1.
Cele stowarzyszania to działania na rzecz poprawy dobrostanu studentów, a w szczególności wspierania psychofizycznego oraz promowanie
aktywności fizycznej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) działania edukacyjne; b) składania petycji; c) prowadzenie kanałów komunikacji elektronicznej.

ul. Komandosów 17/64
30 - 334 Kraków

Członkami zarządu są: Jakub
Mędrek członek Zarządu Jakub
Bronicki członek Zarządu Filip
Żelichowski członek Zarządu Do
kompetencji Zarządu należy
reprezentowanie stowarzyszania
na zewnątrz - przez przynajmniej
jednego członka zarządu. Do
zaciągania zobowiązań
majątkowych jest uprawniony
zarząd stowarzyszania wyłącznie
przez wszystkich członków
zarządu, po uprzednim
upoważnieniu przez walne
zgromadzenie członków, w formie
uchwały.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
002/2020 z dnia
10.09.2020 r.
Uchwała 003/2021
z dnia 31.03.2021
r.
Uchwała z dnia
22.04.2022 r.

NIE - - - -

147 STOWARZYSZENIE PODOBNO
BEZPIECZNIE PLANTY 2020-10-02

1.
Celem STOWARZYSZENIA PODOBNO BEZPIECZNE PLANTY jest: przywrócenie PLANT KRAKOWSKICH, do użytkowania zgodnie z założeniami z okresu
powstawania tego szczególnego miejsca, tzn.; BEZPIECZNEGO, czystego obszaru pośród zieleni dla mieszkańców śródmieścia, ich rodzin pod których
opieką znajdują się nieletnie dzieci, jak i osób starszych czy niesprawnych, nie zapominając o naszych czworonożnych towarzyszach naszych dzieci.

2
Małopolska

3
1.1. zmiany statusu PLANT KRAKOWSKICH, czyli powrotu do statusu założycielskiego, 1.2. działanie na rzecz rodzin z małoletnimi, opieki nad starszymi
ze szczególnym uwzględnieniem problemu pomocy osobom uzależnionym, 1.3. popularyzowanie faktów z dziedziny wiedzy o Polsce i promocji
Małopolski wśród społeczeństwa jak i turystów tak licznie nasze Planty odwiedzających. 1.4. promocja zdrowej, kulturalnej zabawy dla nieletnich, tak
licznie bawiących się na krakowskich Plantach, 1.5. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
odpowiedzialnymi - zainteresowanymi, 1.6. stworzenie społecznych PATROLI dla monitoringu Plant, w celu zapobiegania sytuacjom dzisiaj coraz
częstszym, gorszącym dorosłych, a co dopiero małoletnie postaci znajdujące się pod opieką kobiet czy osób starszych. Niebezpieczeństwo to
obserwowane jest od bardzo dawna i nasila się ze strony tak miejscowych jak i zagranicznych grup, często łamiących niezmiernie liberalny aktualny
REGULAMIN PLANT. 1.7. organizowanie edukacyjnych spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz imprez, 1.8. prowadzenie działalności wydawniczej w
formie niedochodowej, 1.9. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 1.10. występowanie z wnioskami i opiniami
do organów administracji w przypadku nieprzewidzianych nagłych działań, często niezgodnych z nowym REGULAMINEM PLANT KRAKOWSKICH
wspólnie ze służbami, 1.11. wspieranie działań zmierzających do harmonii, np w trudnych czasach mutującej pandemii czy innej zarazy, 1.12. Inne
działania realizujące cele statutowe.

ul. Spasowskiego 2
31 - 139 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Paweł Sokół

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.06.2020 r. NIE - - - -

148 SENIOR 60+ SEKCJA SPORTOWO-
REKREACYJNA 2020-10-20

1.
1) Zwiększenie aktywności wspomagającej rozwój fizyczny i umysłowy seniorów i propagowanie integracji międzypokoleniowej. 2) Wspieranie,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów oraz międzypokoleniowo: joga, taniec, wdrażanie nowych dyscyplin sportu, w szczególności
gry i zabawy zespołowe obejmujące szachy, brydż oraz uprawianie następujących dyscyplin sportowych w celach rekreacyjnych Seniorów 60+: Ringo,
Bule, Krokiet, Speedminton, Mini tenis, Tenis stołowy, Speedball, Nordic Walking, Uni Hokej, Kręgle, Zajecia na basenie, Mini Siatkówka, Raug-Tag,
Ultimate __Frisbee, Strzelectwo sportowe i inne dyscypliny. 3) Ochrona i promocja zdrowia: 4) Aktywny sportowo-rekreacyjny wypoczynek seniorów; 5)
Turystyka i krajoznawstwo; 6) Przeciwdziałanie wyłączeniu cyfrowemu poprzez popularyzację i szkolenia z zakresu: - obsługi sprzętu komputerowego i -
technik zdalnej komunikacji międzypokoleniowo i między seniorami; 7) Działalność charytatywna; 8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 9)
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej; 10) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie; 11) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 12) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego; 13) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, nauka jezyków
obcych; 14) Podejmowanie działań w zakresie inicjatyw lokalnych; 15) Promocja i organizacja wolontariatu; 16) działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art.
4 ust.1 pkt.1-32 ww. ustawy.

2
Rzeczypospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną polegająca na: 1) Publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno -
szkoleniowych oraz informacyjno - prawnych. 2) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla seniorów i międzypokoleniowych.
3) Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej. 4) Promowanie, upowszechnianie i
udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w komunikacji zdalnej i komunikacji multimedialnej. 5) Organizowanie i prowadzenie zajeć
sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych dla seniorów. 6) Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, radami dzielnic, radami seniorów,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem aktywności sportowo rekreacyjnej seniorów a także działalności
międzypokoleniowej w Polsce i na całym świecie. 7) Organizowanie szkoleń, warsztatów, meczów, spotkań sportowych i kulturalnych seniorów i
międzypokoleniowych. 8) Organizowanie plenerów, wycieczek i innych form sportu, wypoczynku i rekreacji. 9) Organizowanie zbiórek charytatywnych.
10) Organizowanie wolontariatu. 11) Działalność charytatywna w tym zdobywanie środków i organizowanie pomocy dla seniorów w tym osób
wykluczonych i niepełnosprawnych. 12) Akcje marketingowe i promocyjne. 13.Prowadzenie strony internetowej. 14) gromadzenie środków pieniężnych
i rzeczowych na realizację celów działania stowarzyszenia. 15) Tworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Seniora. 16) Opracowanie systemu
nagradzania najbardziej aktywnych sportowo i rekreacyjnie seniorów.

Obozowa 45c/6
30-383 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Grażyna Mirska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2020
Z DNIA 29.09.2020
R.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

149 Związek Wolnego Harcerstwa
Polskiego 2020-10-28

1.
§ 4. Wychowanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o wartości chrześcijańskie § 5. Uczenie dzieci i młodzieży w szacunku do przyrody
§ 6. Promowanie turystyki i krajoznawstwa, aktywnych form spędzania wolnego czasu § 7. Wspieranie dzieci i młodzieży w kształtowaniu swojego
charakteru § 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. §9.
Stowarzyszenie jest kontynuacją założonej w 1979 roku niezależnej organizacji harcerskiej ZWHP "Szare Połówki". Nawiązuje do dorobku programowo-
metodycznego ruchu harcerskiego, w szczególności przedwojennego ZHP, wojennych Szarych Szeregów i Hufców Polskich oraz działających w okresie
PRL niezależnych środowisk tzw. harcerstwa niepokornego.

2
obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3
§10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Zrzeszanie członków w zastępach, drużynach 2. Szkolenie kadry instruktorskej i funkcyjnych 3.
Organizowanie zlotów, biwaków, obozów, imprez i innych działań realizujących cele Stowarzyszenia. 4. Służbę na rzecz bliźnich, pomocy społecznej
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 5. Rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi. 6. Działalność w
środowiskach polonijnych poza granicami kraju.

os. Wysokie 22
31 - 820 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof Mika

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 17
września 2020 r. NIE - - - -

150 BASTION KULTURY-dzieło Barbary i
Bolesława Krawczyków 2020-11-19

1.
1) Krzewienie kultury i sztuki ^ 2) Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ochrony pamiątek dokumentują¬cych historię, a także
ochrony pamięci o wydarzeniach oraz osobach, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i osób z Krakowem związanych 3) Prowadzenie działalności
artystycznej i twórczej a także naukowej i popularyzatorskiej w zakresie kultywowania dorobku kultury i sztuki, techniki w aspekcie wszechstronności
rozwo¬ju człowieka, muzeologii oraz tradycji. 4) Animacja wydarzeń kulturalnych promujących kulturę i sztukę, a także polską tradycję pa-triotyczną,
folklorystyczną, ludową i religijną 5) Działania sprzyjające aktywności twórczej, artystycznej i literackiej oraz społecznej i cha¬rytatywnej, a także
tworzeniu teoretycznych i naukowych opracowań w tym zakresie, w tym aktywność przy inicjowaniu i konsultacjach projektów legislacyjnych
dotyczących obszaru ob¬jętego celami Stowarzyszenia 6) Krzewienie osiągnięć myśli twórczej w obszarze kultury, sztuki, nauk społecznych,
filozo¬ficznych i prawnych. 7) Działania na rzecz rozwoju i promocji muzeologii i muzealnictwa 8) Prowadzenie działalności edukacyjnej, także w
aspekcie wychowania oraz popularyzatorskiej w zakresie kultury, sztuki, tradycji, oraz myśli i dokonań wybitnych osób szczególnie związanych z
Krakowem. 9) Propagowanie dzieła, a także sposobu postrzegania roli kultury, sztuki oraz działalności charytatywnej i myśli społecznej Barbary i
Bolesława Krawczyków.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Promowanie dzieł twórców, a w szczególności artystów malarzy, muzyków, aktorów, tance¬rzy, a także działalności z zakresu literatury, muzealnictwa
, myśli społecznej oraz filozoficz¬nej. 2/ Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów i pisarzy, a w szczególności wystaw, wykładów,
spotkań autorskich 3/ Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i literackiej, a także szeroko rozumianego rozwoju intelektualnego obejmującego
obszar kultury, sztuki oraz humanitaryzmu, a także tradycji i myśli humanistycznej.  4/ Propagowanie postaw ochrony pamiątek i pamięci o
zdarzeniach i ludziach, a także postaw kreatywnego czerpania z doświadczeń historii oraz osiągnięć kultury, sztuki i techniki.

ul. Kasprowicza 23/ 2a
31-523 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof
Krawczyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 7 listopada
2020 r.

NIE - - - -

151 PRO JURA 2020-12-03

1.
a) propagowanie rozwoju turystyki na terenie wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, b) działanie na rzecz ochrony podziemnych zjawisk krasowych oraz fauny
jaskiniowej, c) propagowanie i rozwijanie wypoczynku i rekreacji w różnych formach d) propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, e)
krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie umiejętności sportowych, wydarzeń rekreacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych f) prowadzenie
działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej g) działania inne, niezbędne w celach działania stowarzyszenia

2
Polska ze szczególnym uwzględnieniem terenu wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej

3
a) promowanie walorów turystycznych, sportowych, przyrodniczych, kulturowych i regionalnych wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, b) prowadzenie
działań edukacyjnych, w tym między innymi edukacji sportowej, dotyczącej zdrowia, edukacji krajoznawczej i ekologicznej c) współtworzenie nowych
produktów turystycznych z innymi podmiotami, d) podnoszenie standardu usług turystycznych, oferowanych na wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej,
e) organizację oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, targach, konferencjach i seminariach f) organizację wydarzeń kulturalnych
oraz warsztatów edukacyjnych g) rozwój ekologii oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego h) działalność wspomagającą rozwój
społeczności lokalnych, i) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości j) współdziałanie z urzędami, mediami, z
placówkami kulturalnymi, ośrodkami kultury regionalnej, naukowymi, sportowymi, wydawniczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami k)
pozyskiwanie funduszy na cele statutowe l) propagowanie, organizowanie i podejmowanie aktywnych działań mających na celu wspieranie osób
uprawiających sport oraz aktywny wypoczynek, m) propagowanie i upowszechnianie imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych n)
popularyzację i promocję sportu, rekreacji, kultury, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia o) wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę
fizyczną, sport i rekreację p) rozpowszechnianie informacji 0 możliwościach wypoczynku, rekreacji i sportu na terenie wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej q) współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi - krajowymi i zagranicznymi, realizującymi
podobne cele.

ul. Rusałek 10/ 3
31 - 521 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz
Roszkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
03.11.2020 r. NIE - - - -

152
Małopolska Konfraternia
Królewskiego Orderu Świętego
Stanisława BM

2021-02-05

1.
1. Działalność charytatywna dla Polaków. 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 3. Promocja i organizacja
wolontariatu. 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie po skości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5.
Współuczestnictwo w działalności kulturalnej i oświatowej. 6. Wspomaganie działalności w zakresie kultu religijnego świętego Stanisława.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 4 , 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi
instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń

ul. Moszyńskiego 14
30-698 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Dominik Galas

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3/2020
z dnia 26 czerwca
2020 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

153 Stowarzyszenie "KR Karting" 2021-03-04

1.
1. działania na rzecz upowszechniania wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu jako formy rozwoju osobistego 2. zapobieganie poprzez sport
patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu 3. działania na rzecz promowania sportu jako zdrowej formy wypoczynku i organizacji wolnego
czasu 4. propagowanie uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 5. działania na rzecz rozwoju i promocji każdej formy aktywności
fizycznej, 6. promocja sportu kartingowego - rekreacyjnego i wyczynowego, 7. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania sportem motorowym, 8.
upowszechnianie wiedzy o historii polskiego sportu motorowego, 9. upowszechnianie wiedzy o historii polskiego przemysłu motoryzacyjnego, 10.
rozwijanie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 11. organizowanie pomocy w rozwoju sportowym i personalnym, 12.
współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i
władz, 13. organizowanie szkoleń , spotkań, konferencji, 14. organizowanie zawodów oraz udział w imprezach i zawodach, 15. promocję zawodników i
zespołów sportowych z Krakowa 16.promocję miasta Krakowa na arenie krajowej i międzynarodowej

2
Obszarem działalności Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3
1. pozyskiwanie i szkolenie zawodników, 2. organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych dla obecnych i nowych zawodników. 3. organizację
imprez okolicznościowych i pokazów promujących kulturę fizyczną i sport 4. promocję osiągnięć zespołów wyścigowych oraz indywidualnych
zawodników, 5. przygotowanie zawodników do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych, 6. pozyskiwanie środków na organizację transportu
zawodników na zawody, 7. pozyskiwanie środków na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia sportowego zawodników 8. fundowanie nagród i
pucharów, 9. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. 10. promowanie miasta
Krakowa w mediach, portalach społecznościowych oraz podczas zawodów krajowych i zagranicznych

ul. Zamknięta 10/ 1.5
30-554 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Rafał Kawa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 4 z
dnia 21.02.2021 NIE - - - -

154 Stowarzyszenie Pamięci Papcia
Chmiela 2021-03-04

1.
1. Doprowadzenie do powstania pomnika Papcia Chmiela w Krakowie. 2 .Utrwalenie pamięci po artyście, twórcy słynnej serii komiksów "Tytus, Romek i
A'Tomek".

2
Polska

3
1. Pozyskanie środków pieniężnych lub rzeczowych na powstanie pomnika. 2. Określenie założeń projektowych pomnika i zamówienia projektu
pomnika. 3. Zamówienie wykonawstwa pomnika. 4. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Włóczków 22/13
30-103 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotr Furmanek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
18.02.2021r. NIE - - - -

155 Unity Jiu Jitsu 2021-03-09

1.
1) Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia
człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie 2) Promowanie zdrowego trybu
życia 3) Wspieranie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dorosłych, dzieci oraz młodzieży 4) Podejmowanie działań na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 6) Realizacja zadań w zakresie turystyki i
krajoznawstwa

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, zajęć i obozów sportowych, 5)
organizowanie form współzawodnictwa sportowego, 6) uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w zakresie Ju-Jitsu oraz Grapplingu

ul. Naz Zakolu Wisły 12C/25
30-729 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof Flak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 25 lutego
2021r. NIE - - - -

156 EKOLUD 2021-03-10

1.
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony praw zwierząt, działalność na rzecz rozwoju i promocji
kultury oraz edukacji ekologicznej. W szczególności Stowarzyszenie prowadzi działania w celu przeciwdziałania niszczeniu lub zanieczyszczaniu
gruntów rolnych, leśnych oraz torfowisk, a także roślinności ich porastających.

2
Województwo Małopolskie

3
- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej; - wspieranie prac badawczych i naukowych w dziedzinie ochrony
środowiska i ochrony zwierząt:; - współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym l
lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą; - podejmowanie bezpośrednich interwencji w systemie najwyższego zagrożenia dla środowiska
naturalnego w granicach określonych przepisami prawa; - organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne; - działania zmierzające do
ochrony i tworzenia terenów zielonych; - prowadzenie i tworzenie programów ochrony środowiska w oparciu o stałe jego monitorowanie; - udział w
postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministarcyjnych gdzie rozstrzygane są sprawy związane z celami działalności stowarzyszenia; - udział
w innych postępowaniach sądowych, gdzie rozstrzygane są sprawy związane z celami działalności Stowarzyszenia; - dbanie o należyty stan
nawodnienia naturalnego gruntów, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie wszelkim aktom naruszenia stosunków wodnych; - podejmowanie działań na
rzecz ochrony gleby, w tym w szczególności gruntów bagiennych lub o charakterze torfowiska.

os. Dywizjonu 303 5/ 8
31-871 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Irena Wyżga

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 13.12.2021r.
zmiana Uchwalą nr
4 z dnia 21 lutego
2021r.

NIE - - - -

157 Centrum Dokumentacji Sztuki 2021-03-24

1.
Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji, literatury, dzieł sztuki oraz artefaktów związanych z artystami tworzącymi w XX wieku.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. spotkania, wykłady, konferencje 2. współpracę z badaczami, archiwami, muzeami oraz galeriami sztuki
3. publikacje z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu

ul.Rajska 10/7
31-124 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Wiesław Dyląg

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 18
marca 2021r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

158 "Stowarzyszenie Miłośników Pulsu" 2021-03-24

1.
1. popularyzowanie muzyki 2.upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce 3..działalność w zakresie kultury, oświaty i ochrony środowiska 4.
działalność ze sfery zadań publicznych

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie spotkań, kursów, sesji, imprez, koncertów, wykładów, konferencji 2 .organizację nagrań
fonograficznych i video 3. inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia 4.współpracę muzyczną i artystyczną z
innymi instytucjami kulturalnymi w kraju i zagranicą 5.współdziałanie z fundacjami, instytucjami państwowymi, osobami prywatnymi oraz podmiotami
gospodarczymi 5.promowanie regionu Małopolski, kultury ludowej, lokalnych tradycji, mniejszości narodowych 6.działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

ul.Widłakowa 26
30-380 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Patryk Ebo

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała
01.01.2021r. NIE - - - -

159 Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów -
Kraków

2021-03-29
2021-07-28

1.
a. Propagowanie i promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego, b. Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej, c. Ochrona i
promocja zdrowia, d. Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie działania Stowarzyszenia, e. Działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym
także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej f. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego
stylu życia, sprzyjającego rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych, g. Tworzenie dla członków Stowarzyszenia oraz innych kolarzy warunków
organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania kolarstwa turystycznego oraz uczestniczenia w zawodach sportowych, h. Działanie na
rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego, i. Propagowanie ochrony środowiska i kształtowanie postaw ekologicznych; j.
Upowszechnianie wiedzy o regionie małopolskim oraz jego dziedzictwie historycznym i kulturowym, k. Promocja miasta Kraków oraz województwa
małopolskiego na imprezach w tematyce rowerowej, l. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako
alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji, ł. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i
niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: a. Organizowanie wycieczek i rajdów rowerowych mających na celu propagowanie turystyki alternatywnej i
zdrowy styl życia, b. Organizowanie imprez popularyzujących turystykę rowerową, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska naturalnego, c.
Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej, d. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji
społecznych, seminariów służących realizacji celów regulaminowych, e. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: debat, szkoleń, warsztatów
itp., f. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym. g. Prowadzenie
działalności społecznej i charytatywnej; h. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej i kulturalnej, i. Organizowanie imprez kulturalno-
oświatowych o tematyce podróżniczej, j. Pozyskiwanie funduszy na cele regulaminowe, poprzez współprace z instytucjami państwowymi i
organizacjami pozarządowymi oraz uzyskiwanie pomocy finansowej od darczyńców, sponsorów oraz osób fizycznych wykazujących zainteresowanie
celami Stowarzyszenia, k. Współpracę z innymi organizacjami turystycznymi i sportowymi, szkołami i instytucjami, l. Współpracę z przedstawicielami
władz rządowych i samorządowych, ł. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo i
zdrowie ruchu rowerowego, m. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia, n. Współpracę z mediami, o. Inne działania,
zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

os. Bohaterów Września 84a/57
31-621 Kraków

Członkami zarządu są: Mirosław
Kosowski - Prezes Zarządu
Bartłomiej Pawlak - Członek
Zarządu Grzegorz Sikora -
Członek Zarządu Marek
Grabowski - Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 19 lutego
2021r. Uchwała 21
marca 2021r.

NIE - - - -

160
Tradycja i Turystyka
Stowarzyszenie im. Adama
Barskiego

2021-04-15

1.
a) Propagowanie tradycyjnej idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. b) Promowanie idei św. Jana Pawła II -
miłości,przyjaźni,tolerancji,umiłowania przyrody i czynnego wypoczynku. c) Integrowania różnych środowisk przez turystykę i tworzenie trwałych więzi
szczególnie wśród młodzieży, przywracanie tradycyjnym wartościom zrozumienia i poszanowania. d) Kontynuacja idei Turystycznego Zlotu
Gwiaździstego Szlakami św,Jana Pawła II.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Organizację imprez turystycznych (zlotów, wycieczek, rajdów, gier terenowych, spotkań, pikników). b)
Organizację wystaw, sympozjów, paneli dyskusyjnych, konferencji. c) Wydawanie przewodników, informatorów. d) Organizację zawodów sportowych.

ul. Gardowskiego 39
30-864 Kraków

Członkami zarządu są: Józef
Kaputa Prezes Zarządu Barbara
Bober Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Walicki Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Uchwała z dnia
31.03.2021 r. NIE - - - -

161 Stowarzyszenie Ochrony Potoku
Granicznik 2021-04-15

1.
1. Ochronna zasobów przyrodniczych oraz kulturowych terenów gmin Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna, terenów Pogórza Wiśnickiego, Beskidu
Wyspowego oraz terenów bezpośrednio przyległych gmin 2. Podjęcie działań mających na celu odsunięcie planowanej inwestycji przebudowy lub
budowy nowej drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz od wrażliwego i nienaruszonego ekosystemu miejscowości Wytrzyszczka 3. Podjęcie
działań mających na celu ochronę obszarów wrażliwych środowiskowo gmin Czchów, Iwkowa i Łososina Dolna 4. Wpieranie rozwoju infrastruktury
technicznej poprawiającej stan ekologii oraz dostępności dla mieszkańców gmin Czchów i Iwkowa oraz turystów 5. Wspieranie działalności
turystycznej, agroturystycznej oraz eko-turystyki 6. Wspieranie tradycyjnych oraz ekologicznych gospodarstw rolnych

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Udział w konsultacjach społecznych dla planowanych inwestycji na terenach gmin Czchów, Iwkowa,
Łososina Dolna, Gnojnik, Lipnica Murowana oraz Nowy Wiśnicz 2. Wyrażanie opinii dla planowanych inwestycji samorządu lokalnego oraz pozostałych
inwestycji mogących znacznie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz społeczeństwo lokalne 3. Występowanie z wnioskami i postulatami pod
adresem organów państwowych, międzynarodowych oraz samorządu terytorialnego 4. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia Ochrony Potoku Granicznik 5. Organizowanie kursów, plenerów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji,
warsztatów, sympozjów, seminariów, itp., z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym Pogórza Wiśnickiego oraz
Beskidu Wyspowego 6. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych 7. Promocja obszarów
wiejskich położonych na obszarze działania Stowarzyszenia Ochrony Potoku Granicznik 8. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi 9. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego oraz
wytwarzania żywności tradycyjnej oraz rękodzieła 10. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego; 11.
Finansowanie bądź współfinansowanie przedsięwzięć odpowiadających założeniom programowym Stowarzyszenia 12. Organizowanie funduszy w kraju
i za granicą 13. Podejmowanie działań propagujących tradycje narodowe, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej

os. Kazimierzowskie 18/366
31-841 Kraków

Członkami zarządu są: Tomasz
Karpiel Prezes Grzegorz Karpiel
Zastępca Prezesa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego
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lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
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stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

162 Stowarzyszenie Farma Inspiracji 2021-04-22

1.
a. promocja ekologii i ochrony środowiska b. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego; c. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju; d.
propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży e. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagają¬ce
rozwój demokracji; f. umożliwianie realizowania wszelakich inicjatyw podejmowanych przez młode osoby i do nich skierowanych; g. działanie na rzecz
integracji europejskiej jak również promowanie regionu; h. działanie na rzecz międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży oraz przedstawicieli
społeczności i środowisk lokalnych; i. podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych i
współpracy; j. organizowanie działań kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych mających na celu propagowanie
współpracy na szczeblu zarówno lokalnym jak i międzynarodowym; k. ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom
ekologicznym; l. działanie na rzecz upowszechnienia standardów społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej; ł. realizowanie inicjatyw mających na celu
upowszechnianie i rozwój nowoczesnych technik medialnych i komunikacyjnych; m. propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; n. działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych; o. promocja i organizacja wolontariatu p. działania na rzecz integracji międzypokoleniowej q. organizacja wypoczynku
dla dzieci i młodzieży r. działania na rzecz aktywizacji osób starszych s. upowszechnianie kultury i sportu

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swe cel poprzez: a. inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, informacyjnych, promocyjnych, naukowych i
edukacyjnych; b. organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne; c. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów,
kursów, prelekcji,warsztatów, koncertów, itp. imprez; d. współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi, partiami
politycznymi, korporacjami zawodowymi, organizacjami pracodawców i związkowymi, ośrodkami naukowymi, instytutami i placówkami badawczymi,
kulturalno-oświatowymi oraz służby zdrowia; e. współpracę ze środkami masowego przekazu; f. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi; g. działalność na forum międzynarodowym; h. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej; i.
współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi osobami prawnymi zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia; j. tworzenie klubów
dyskusyjnych, forów i instytutów; k. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród; l. organizowanie, patronowanie i współuczestnictwo w wydarzeniach
kulturalnych; ł. organizowanie imprez turystycznych, sportowych i muzycznych; m.wspieranie agroturystyki; n. doradztwo i pomoc organizacyjno-
ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia; o. opracowywanie, wydawanie lub
rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw istotnych ze względu na cele stowarzyszenia; p. pozyskiwanie funduszy na cele regulaminowe; q.
inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów organizacji.

ul. Kobierzyńska 63/8
30-363 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tadeusz Milewski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
2.04.2021 r. NIE - - - -

163 "Polski Rejestr Hodowli
Lotopałanek" 2021-04-22

1.
a) Zrzeszenie pasjonatów oraz hodowców lotopałanek karłowatych b) Promocja właściwej opieki nad lotopałankami karłowatymi

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Rejestrację hodowli, prowadzenie rejestru hodowli lotopałanek karłowatych b) Udział w wystawach i
zlotach c) Realizacja szkoleń

ul. Walerego Sławka 13/227
30-633 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Renata
Ciesielska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
28.12.2020 r. NIE - - - -

164 BUILDERS CLUB Stowarzyszenie
Rzetelnych Budowlańców 2021-04-26

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest szerzenie wśród polskich fachowców budowlanych zasad etycznych, takich jak rzetelność wobec swoich
kontrahentów, wspieranie swoich członków w kreowaniu pozytywnego wizerunku i wysokiej reputacji oraz pomoc w wyróżnieniu się konkurencyjnością
swoich usług na polskim rynku budowlanym.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. wystawianie Certyfikatu Gwarancji Rzetelności BUILDERS CLUB, 2. zabieranie głosu i wyrażanie
swojego stanowiska na forum publicznym, 3. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 4. kierowanie
postulatów do organów administracji publicznej i władz, 5. organizowanie spotkań, konferencji, 6. nieodpłatne zapewnienie materiałów informacyjnych,
potwierdzających członkostwo w Stowarzyszeniu.

ul. Witosa 29/79
30-612 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Łukasz Król

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
1.01.2021 r. NIE - - - -

165 "Bądź Bezpieczny" 2021-04-27

1.
1) działałność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 2) wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, edukacji, wychowania; 3)
działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) działania informacyjne i edukacyjne; 2) zawieranie w imieniu własnym, na rzecz dzieci, młodzieży
szkolnej i studentów umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 3) organizację pomocy, w tym pomocy organizacyjnej, dla szkół i
innych placówek nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także dla społeczności tych podmiotów; 4) organizację pomocy, w
tym pomocy organizacyjnej dla innych podmiotów i grup, niż określone w pkt 2, istotnych dla wspólnot i społeczności lokalnych.

ul. Zdrowa 13/14
31-216 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Filip Pubrat

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 15
kwietnia 2021 r. NIE - - - -

166 "Europejski Instytut Sztuki, Nauki i
Innowacji" 2021-05-28

1.
Szeroko pojęta działalność na rzecz sztuki, nauki i innowacji.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sprawach
związanych z celami Stowarzyszenia, wspieranie merytoryczne, materialne i organizacyjne osób prawnych i fizycznych w ich działaniach w sprawach
związanych z celami Stowarzyszenia,organizację wydarzeń, projektów, konferencji, publikacji - w zakresie spraw związanych z celami Stowarzyszenia,
a także uczestnictwo w sferze publicznej w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

ul. Lilli Wenedy 5 lok.30
30-833 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Łukasz
Pawlikowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2021
z dnia 26 maja
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

167 Stowarzyszenie Krakowski Bikepark 2021-06-14

1.
1. Budowa i prowadzenie multidyscyplinarnego bikeparku w Krakowie, 2. Zalegalizowanie i organizacja ścieżek rowerowych w Krakowskim Lesie
Wolskim, 3. Upowszechnienie kolarstwa.

2
gmina Kraków

3
1. Pozyskanie terenu optymalnego pod budowę bikeparku. 2. Pozyskanie funduszy na budowę i utrzymanie bikeparku. 3. Promocję wszelkich form
aktywności rowerowej. 4. Lobbowanie we władzach miasta na rzecz wsparcia infrastruktury rowerowej Krakowa.

ul. Zakrzowiecka 47/ 7
30-376 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał Pawelski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 06
.06.2021 r. NIE - - - -

168 Klub Podróżnika 2021-07-05

1.
1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością podróżniczą i pokrewną; 2. Działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede
wszystkim rozwój przedsiębiorczości; 3. Promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia; 4. Organizacja wyjazdów podróżniczych.

2
Kraków

3
1.Prowadzenie działalności reklamowej polskich i zagranicznych przedsiębiorców w czasie wypraw krajowych i międzynarodowych; 2.Profesjonalne
opracowywanie materiału filmowego i fotograficznego z wypraw oraz uwzględnienie wizerunku lokalnych i polskich przedsiębiorców w Rzeczypospolitej
polskiej, a także poza jej granicami. 3. Organizowanie wycieczek, wypraw, skoków spadochronowych, wspinaczek oraz wszelkich form aktywnego
spędzania wolnego czasu; 4. Działania związane z ochrona środowiska naturalnego; 5. Organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei
podróżowania alternatywnego.

ul. Barska 13/8
30-307 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 25.06.2021 r. NIE - - - -

169 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTU FLYBALL

2021-07-15
2023-01-12

1.
1. Prowadzenie amatorskiej drużny kynologicznego sportu flyball o nazwie:"SYNERGY FLYBALL TEAM", zwanej dalej skrótem SFT. 2. Popularyzacja
sportu flyball. 3. Aktywizacja rekreacyjno sportowa osób będących opiekunami psów. 4. Kształtowanie właściwych postaw w relacjach opiekunów z
psami w tym dbałości o ich dobrostan. 5. Edukacja w zakresie właściwych relacji opiekunów psów ze społecznością w tym także tych, które wymagane
są przepisami prawa.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje soje cele poprzez: 1. Szkolenie psów w zakresie uczestnictwa w rywalizacji sportowej. 2. Uczestnictwo drużyny SFT
reprezentującej Miasto Kraków w rywalizacji sportowej na terenie kraju i za granica. 3. Bezpośrednią organizację turniejów sportu flyball na terenie
Krakowa. 4. Przeprowadzanie pokazów sportu flyball podczas imprez charytatywnych związanych z adopcjami bezdomnych zwierząt oraz podczas
wydarzeń sportowych dotyczących innych niż flyball sportów kynologicznych. 5. Przeprowadzanie wykładów, prelekcji i pogadanek w zakresie szeroko
rozumianej tematyki sportów kynologicznych.

ul. Białoprądnicka 24 D/32
31-221 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Maria Sołonczak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 12
lipca 2021 r. NIE - - - -

170 Stowarzyszenie OPERATORIUM 2021-07-20

1.
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie promowania młodych artystów oraz
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, oraz działalność; 1. naukowa, naukowo-techniczna, 2. oświatowa, w
tym również polegająca ma kształceniu studentów i młodych artystów, 3. kulturalna, dotycząca m.in. ochrony dóbr kultury i tradycji, 4. w zakresie
wspierania inicjatyw społecznych, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, aktywizacji społecznej i obywatelskiej,
upowszechniania postaw proeuropejskich, inspirowania do podejmowania działalności gospodarczej, ochrony praw człowieka oraz propagowania idei
samorządności, 5. charytatywna.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. organizowanie projektów artystycznych, imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli,
performansów, festiwali, b. organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć muzycznych, teatralnych, plastycznych oraz filmowych, c.
propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, d. organizowanie
konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, f. nagrywanie płyt, g.
fundowanie stypendiów, h. promowanie młodzieży, i. organizację, realizację i wspieranie finansowe przedsięwzięć i projektów ( także o charakterze
ciągłym) o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, j. prowadzenie orkiestr, chórów i zespołów muzycznych, k. współpracę ze szkołami i
uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym regionu i kraju, l.
gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.

ul. Kordiana 62/40
30-653 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Anastasiia
Vrublevska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
02/06/2021 z dnia
19 czerwca 2021
r., uchwała nr
01/07/2021 z dnia
13 lipca 2021 r.

NIE - - - -
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171
Stowarzyszenie Snoezelen (Sala
Doświadczania Świata) -
Środowiska Polisensoryczne ISNA-
MSE POLSKA

2021-07-28

1.
1. Propagowanie i rozwój metody Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) na obszarach wielozmysłowej (polisensorycznej) stymulacji (aktywizacji i
relaksacji). 2. Dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących metody Snoezelen: a) Wiedzy na temat założeń, wykorzystania i wpływu
metody Snoezelen na osoby ze szczególnymi potrzebami oraz na temat miejsca metody Snoezelen w strategiach terapeutycznych i pedagogicznych.
b) Umiejętności związanych z planowaniem i wyposażaniem Sali Doświadczania Świata (pomieszczenia Snoezelen). c) Kompetencji związanych z
planowaniem i prowadzeniem zajęć swobodnych i tematycznych oraz według scenariuszy w Sali Doświadczania Świata (w pomieszczeniu Snoezelen).
3. Czuwanie nad zachowaniem merytorycznej poprawności i jakości praktyki szeroko rozumianej metody Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), jej
profesjonalizacja na wszystkich poziomach realizowania. 4. Podniesienie jakości życia użytkowników pomieszczenia Snoezelen (Sali Doświadczania
Świata) - wychowanka, pacjenta, klienta, mieszkańca i każdego innego podopiecznego. 5. Przeciwdziałanie deprywacji sensorycznej dotykającej
zwłaszcza osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku. 6. Koordynowanie wymiany doświadczeń, fachowej wiedzy i informacji
dotyczących Snoezelen pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 7. Ułatwianie interdyscyplinarnej współpracy dotyczącej Snoezelen. 8. Informowanie o
rozwoju światowego ruchu Snoezelen, a w szczególności zapoznawanie z trendami, priorytetami i projektami Międzynarodowego Stowarzyszenia
Snoezelen - Środowiska Polisensoryczne ISNA-MSE.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Prowadzenie internetowego portalu www.isna-mse.org.pl. 2. Obecność w mediach społecznościowych. 3. Udostępnianie informacji dotyczących
działalności Stowarzyszenia oraz wiedzy o metodzie Snoezelen w środkach masowej komunikacji. 4. Tworzenie i rozwój modułowego systemu szkoleń
Snoezelen dokumentowanych certyfikatami lub zaświadczeniami. 5. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, kongresów o
tematyce Snoezelen, a w szczególności doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów, terapeutów. 6. Patronowanie wydarzeniom zbieżnym z
celami Stowarzyszenia. 7. Angażowanie się w specjalistyczne projekty naukowo-badawcze dotyczące teorii i praktyki Snoezelen. 8. Recenzowanie
publikacji z zakresu Snoezelen. 9. Certyfikowanie sprzętu i innego wyposażenia Sali Doświadczania Świata (pomieszczenia Snoezelen). 10.
Certyfikowanie Sal Doświadczania Świata (pomieszczeń Snoezelen). 11. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, przede
wszystkim w środowiskach pedagogów, terapeutów, psychologów oraz w kręgach innych profesji pomocowych. 12. Doradzanie i konsultowanie z
zakresu Snoezelen. 13. Opiniowanie z zakresu Snoezelen. 14. Realizowanie innych form merytorycznego wsparcia z zakresu Snoezelen. 15.
Gromadzenie i systematyzowanie drukowanych i elektronicznych materiałów dotyczących metody Snoezelen oraz stymulacji polisensorycznej
(wielozmysłowej). 16. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami. 17. Współpraca z podmiotami
edukacyjnymi. 18. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych dotyczących metody Snoezelen, podręczników, artykułów
oraz innego typu publikacji. 19. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz. 20. Ustanawianie i przyznawanie zaświadczeń,
dyplomów, certyfikatów, wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla metody Snoezelen oraz poszerzającym swą wiedzę i kompetencje w
zakresie Snoezelen. 21. Działalność szkoleniowa i edukacyjna w imieniu ISNA-MSE POLSKA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzona przez
członka Stowarzyszenia a) posiadającego co najmniej II stopień kwalifikacji (Międzynarodowy Specjalista Snoezelen) nadany przez Zarząd
Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen - Środowiska Polisensoryczne (ISNA- MSE), b) i za zgodą Prezesa Zarządu przekazaną w formie
pisemnej.

ul. Młyńska 11 lok. 23
31-474 Kraków

Członkami zarządu są: Agnieszka
Smrokowska - Reichmann Prezes
Paula Bagińska Zastępca Prezesa
Agnieszka Jędrzejowska Sekretarz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 02/2021 z
dnia 12 lipca 2021
roku.

NIE - - - -

172 OTWARCI NA ŻYCIE 2021-09-13

1.
a) informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń oraz o prawach i obowiązkach osób korzystających z ubezpieczeń; b)
opiniowanie rynku ubezpieczeń; c) bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeń; d) pomoc poszkodowanym i ich rodzinom; e) tworzenie możliwości
polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomiędzy ubezpieczonymi i ubezpieczycielami; f) umożliwianie przystąpienia do ubezpieczenia
grupowego w formie indywidualnej; g) podejmowanie działań w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacji pozarządowych.

2
Rzeczpospolita Polska

3
a) zabieranie głosu i wyrażenie swojego stanowiska na Forum publicznym; b) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury
związanej z ubezpieczeniami; c) udzielanie informacji i pomocy w sprawach dotyczących praw i obowiązków ubezpieczonego; d) przygotowywanie
opracowań, ekspertyz i analiz; e) propagowanie dobrych praktyki rozpowszechnianie wiedzy; f) monitorowanie prawa, jego zmian oraz interpretacji; g)
organizowanie szkoleń o tematyce ubezpieczeniowej; h) udzielanie informacji i pomoc poszkodowanym i ich rodzinom; i) gromadzenie i udostępnianie
materiałów merytorycznych; j) ochronę interesów konsumenckich; k) jednoczenie osób i organizacji wokół działań zmierzających do rozwoju i ochrony
rynku ubezpieczeniowego; l) opracowywanie oraz publikowanie raportów, prac naukowych oraz materiałów edukacyjnych; ł) doradztwo; m)
współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

ul. Henryka Kamieńskiego 47
30-644 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Agnieszka
Witwicka - Szczepankiewicz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr
1/09/2021 z dnia 7
września 2021
roku

NIE - - - -

173 "Porozumienie Inwestorów
Giełdowych"

2021-09-24
2021-10-12
2021-12-14
2022-09-16

1.
a) Kształtowanie opinii i ocen na temat inwestycji, giełdy, ekonomii, sprawiedliwości. b) Działanie w celu uzyskania rekompensaty członkom
Stowarzyszenia za przymusowy wykup akcji Midas i innych rekompensat związanych z akcjami giełdowymi oraz obsługa członków Stowarzyszenia w
powyższym zakresie np. kontakty z kancelariami prawnymi, wsparcia w rozliczeniach. c) zrzeszenie osób zgodnie z celami stowarzyszenia. d) Składanie
skarg i wniosków do organów samorządowych. e) Składanie petycji i listów oraz współpraca ze środkami masowego przekazu.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych; 2. działalność w kolach i świetlicach oraz
pomoc ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4. pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5. podejmowanie
innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.
Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

174 "Polska Grupa Wsparcia Biegłych
Sądowych i Rzeczoznawców"

2021-09-24
2021-10-13
2022-09-16

1.
a) Zrzeszanie i integrowanie biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców w Polsce. b) Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
członków stowarzyszenia oraz biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców nie będących członkami Stowarzyszenia. c) Reprezentowanie
i ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców nie będących członkami Stowarzyszenia,
którzy wyrazili na to swoją zgodę. d) Kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych w działalności biegłych sądowych, biegłych skarbowych i
rzeczoznawców. e) Aktywne wspieranie działań zmierzających do weryfikacji wiedzy i umiejętności biegłych sądowych, biegłych skarbowych i
rzeczoznawców. f) Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów merytorycznych i formalnych opinii wykonywanych przez biegłych
sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców. g) Działania na rzecz wprowadzenia oceny kompetencji biegłych sądowych. h) Wszechstronna
pomoc materialna oraz niematerialna obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowanym w wyniku błędów wymiaru sprawiedliwości
spowodowanych błędnymi dowodami z opinii biegłych. i) Podejmowanie inicjatyw na rzecz prowadzenia mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów.
j) Działania edukacyjne społeczeństwa w zakresie nauk kryminalistycznych i dyscyplin, które reprezentują biegli sądowi. k) Prowadzenie działań na
rzecz ochrony praw autorskich twórców, ochrony praw konsumentów, ochrony poszanowania godności i wolności, a także przestrzegania praw
człowieka. l) Podejmowanie działań na rzecz zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. m) Rzeczypospolita Polska.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem
tamtejszego prawa. n) Organizowanie konferencji, kongresów, targów, szkoleń, kursów, prezentacji, wystaw, prelekcji, koncertów, warsztatów
naukowych; o) Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w szczególności fundacjami i
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia; p) Organizowanie różnych form
kontaktów przedstawicieli nauki i praktyk w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. q) Reprezentowanie i ochrona interesów członków. r) Terminowe
uiszczanie składek członkowskich. s) Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych: 2. działalność w Kołach i świetlicach oraz
pomoc w ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4.pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.
Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.

NIE - - - -

175 "Unia Wierzycieli Hipotecznych"
2021-09-24
2021-10-13
2022-09-16

1.
a) Umożliwienie wykupu nieruchomości przez zainteresowanych użytkowników wieczystych nieruchomości od m.st. Warszawa lub Skarbu Państwa,
położonych na terenie Warszawy; b) Podnoszenie świadomości prawnej użytkowników wieczystych w zakresie przepisów prawnych dotyczących prawa
własności i użytkowania wieczystego nieruchomości. c) Doprowadzenie do zmiany przepisów prawa zmierzających do umożliwienia przekształcania
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności także w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego Warszawa. d) Niezawodową działalność lobbingową w zakresie przepisów prawnych dotyczących użytkowania wieczystego i własności
nieruchomości, w tym w szczególności na terenie m.st. Warszawy. e) Prowadzenie działań prawnych zmierzających do umożliwienia wykupu
nieruchomości przez zainteresowanych użytkowników wieczystych nieruchomości od m.st. Warszawa lub Skarbu Państwa, położonych na terenie
Warszawy; f) Wsparcie indywidualnych użytkowników wieczystych w działaniach zmierzających do umożliwienia wykupu nieruchomości przez
zainteresowanych użytkowników wieczystych nieruchomości od m.st. Warszawa lub Skarbu Państwa lub przekształcenia użytkowania wieczystego we
własność w możliwym zakresie.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno- bytowych, 2. działalność w Kołach i świetlicach oraz
pomoc w ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4. pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.
Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.

NIE - - - -

176 "Unia Poselskich Obserwatorów
Sądowych"

2021-09-24
2021-10-13
2022-09-16

1.
a) Społeczny nadzór nad procesami sądowymi w sprawach przeciwdziałania patologiom społecznym b) Upowszechnianie wiedzy w dziedzinie ekonomii,
prawa, przestrzegania norm społecznych. c) Wspieranie osób poszkodowanych - za ich zgodą. d) Uczestnictwo w sprawach sądowych w charakterze
obserwatora. e) Opiniowanie i sprawozdawczość z procesów sądowych na rzecz posłów i organizacji społecznych. f) Organizacja konferencji
naukowych, prasowych oraz publikowanie i kolportowanie informacji.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno- bytowych, 2. działalność w Kołach i świetlicach oraz
pomoc w ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4. pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.
Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.

NIE - - - -

177 "Towarzystwo Wsparcia Prawnego"
2021-09-24
2021-10-13
2022-09-16

1.
1. Celem stowarzyszenia jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej: a) konsumentom - w szczególności w sprawach dotyczących dochodzonych od
nich należności z tytułu umów kredytu lub pożyczek przez banki oraz przedsiębiorców nabywających wierzytelności (tzw. firmy windykacyjne) oraz
dochodzenia przez konsumentów roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień z tytułu umów ubezpieczenia, b) osobom fizycznym dochodzącym
roszczeń alimentacyjnych. 2. Celem stowarzyszenia jest również: a) udzielanie informacji prawnych, dotyczących praw konsumentów od których
dochodzone są należności z tytułu umów kredytu lub pożyczek, konsumentów dochodzących roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz osób
dochodzących alimentów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, b) współpracę z sądami, organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami w sprawach dotyczących udzielania pomocy prawnej w ww. sprawach, c) dokonywanie
analizy prawnej akt postępowania sądowego, a w szczególności oceny zasadności podjęcia czynności procesowych w interesie ww. osób, m.in.: d)
zajmowanie istotnych dla sprawy poglądów wyrażonych w uchwale lub w oświadczeniu w sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi lub na rzecz
konsumenta w rozumieniu art. 61-63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1822 z późn. zm.), e)
wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, f) wstępowanie do toczących się postępowań sądowych, pozasądowych oraz egzekucyjnych.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno- bytowych; 2. działalność w Kołach i świetlicach oraz
pomoc w ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4. pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.
Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

178 "Akcja Ochrony Danych
Osobowych"

2021-09-24
2021-10-13
2022-09-16

1.
a) Popularyzowanie idei ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki. b) Promowanie wśród administratorów
danych (grup administratorów) i podmiotów  przetwarzających sektora prywatnego i publicznego zasad i metodyk ochrony danych stosowanych w
obrocie profesjonalnym. c) Obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia. d) Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów,
warsztatów i szkoleń, jak również innych form kształcenia oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. e)
Podejmowanie i prowadzenie litygacji strategicznej spraw ważnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia. f) Składanie w interesie społecznym oraz
w interesie osób trzecich, które wyraziły na to zgodę - petycji, skarg i wniosków w sprawach objętych zakresem działalności Stowarzyszenia. g)
Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. h) Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem
funkcjonariuszy państwowych i samorządowych. i) Współpraca z przedsiębiorcami oferującymi produkty lub usługi kluczowe dla zarządzania
bezpieczeństwem informacji. j) Współpraca z mediami zainteresowanymi problematyką ochrony danych, w szczególności mediami branżowymi. k)
Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach. l) Skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych jego celem, w
tym przedstawicieli środowisk naukowych. m) Organizowanie grup samokształceniowych i innych form doskonalenia zawodowego inspektorów ochrony
danych (DPO - Data Protection Officer), administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI, kod zawodu: 242111), oraz innych osób kierujących
procesami przetwarzania danych osobowych. n) Doradztwo dla administratorów danych (grup administratorów) i podmiotów przetwarzających
odnośnie spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. o) Doradztwo dla administratorów
danych (grup administratorów) i podmiotów przetwarzających odnośnie spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.

2
Kraków

3
1. działanie charytatywne i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno- bytowych, 2. działalność w Kołach i świetlicach oraz
pomoc w ich prowadzeniu, 3. działalność informacyjną, edukacyjną i oświatową, 4. pozafinansowe wspieranie członków stowarzyszenia, 5.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 20 września
2021 r.
Uchwała nr 3 z
dnia 4 października
2021 r.

NIE - - - -

179 Stowarzyszenie Małopolski Bunt
droga do Wolności

2021-09-27
2021-09-27
2022-11-28
2022-11-28

1.
- promowanie państwa obywatelskiego, - propagowanie wolności jako podstawa egzystencji, - kształtowanie postaw patriotycznych, - rozwijanie
świadomości wśród młodego pokolenia, - krzewienie aktywności pro obronnej, - szerzenie wiedzy zdrowotnej, - wspieranie aktywizacji osób
niepełnosprawnych

2
Polska

3
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, - współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, - kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, - organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, protestów, -
uczestniczenie w działaniach patriotycznych i pro obronnych.

ul. Przyzby 6/22
30-385 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Adam Hareńczyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
7.09.2021 r.
Uchwała z dnia
31.01.2022 r.
uchwała o zmianie
regulaminu
Stowarzyszenia

NIE - - -

Uchwała z dnia
31.01.2022 r.
uchwała o zmianie
nazwy
Stowarzyszenia.
Uchwała z dnia
31.01.2022 r.
uchwała o zmianie
adresu
Stowarzyszenia

180 Krakowski Klub Petanque "Bule
Armatnie"

2021-10-07
2021-10-07

1.
1) Rywalizacja sportowa w zawodach gry w petanque. 2) Rozwój i popularyzacja petanque jako dyscypliny sportowej w Polsce.

2
Polska

3
1) Udział w zawodach sportowych w grze w petanque. 2) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 3) Współpracę z
organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami. 4) Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.

Teligi 23/ 102
30-835 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotr Stanek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
3.10.2021 r. NIE - - - -

181 Towarzystwo Pomocy Ofiarom
Windykacji

2021-10-18
2022-09-16

1.
1. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom w zakresie zobowiązań z tytułu umów kredytu lub pożyczki w bankach oraz u innych
przedsiębiorców w tym w tzw. firmach windykacyjnych, nabywających wierzytelności od banków lub instytucji parabankowych; 2. kształtowanie
świadomości o przysługujących pozwanym uprawnieniach w sprawach sądowych; 3. popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawa, ekonomii oraz
zasad postępowania, związanych z problemami zadłużenia.

2
Kraków

3
1. współpraca oraz współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, sądami oraz organami wymiaru
sprawiedliwości, 2. udzielanie bezpłatnych porad prawnych w sprawach dotyczących konsumentów z tytułu posiadanych zobowiązań z umów kredytu
lub pożyczki w zakresie uprawnień, przysługujących jako stronie w postępowaniach sądowych, jako dłużnikowi w postępowaniach egzekucyjnych oraz
windykacyjnych oraz bezpłatne przygotowywanie opinii prawnych, 3. prowadzenie bezpłatnej działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej i
edukacyjno-szkolnej w szczególności dla osób niezamożnych, nieporadnych, w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4.
podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 5 października
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

182 Stowarzyszenie Świadomy
Obywatel

2021-10-18
2022-09-16

1.
1. upowszechnianie i ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w ustawach Rzeczpospolitej
Polskiej, w aktach prawnych pochodnych od tych ustaw, oraz określonych w aktach prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Rzeczpospolitą
Polską, 2. rzecznictwo interesów obywateli przed organami władz publicznych, organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości, włącznie z
działalnością w zakresie poprawy prawa stanowionego, 3. obywatelski nadzór w zakresie zgodności z prawem działań wymiaru sprawiedliwości,
włącznie z przebiegiem rozpraw i posiedzeń sadów, 4. podejmowanie działań prawnych na rzecz obywateli i osób prawnych oraz nieodpłatne
poradnictwo prawne oraz sporządzania dokumentacji urzędowej i procesowej.

2
Kraków

3
1. współpraca oraz współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, sądami oraz organami wymiaru
sprawiedliwości, 2. organizowanie seminarium, sesji naukowych i konferencji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i swobód obywatelskich
oraz publikację materiałów naukowych odnoszących się do tematyki ochrony praw obywatelskich na gruncie przepisów ustawy zasadniczej, 3.
podejmowanie działań prawnych na rzecz obywateli oraz osób prawnych, włącznie z reprezentowaniem przed organami władzy Rzeczpospolitej Polskiej
i w Rzeczypospolitej Polskiej, tak organami ogólnopaństwowymi wszystkich szczebli, jak i samorządami wszystkich szczebli, 4. podejmowanie innych
zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 5 października
2021 r.

NIE - - - -

183 Stowarzyszenie Prawo do Pomocy 2021-10-18
2022-09-16

1.
1. charytatywne świadczenie pomocy prawnej, w szczególności osobom biednym, nieporadnym życiowo, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
2. kształtowanie świadomości prawnej obywateli, uświadamianie obywateli o przysługujących im środkach ochrony prawnej oraz o sposobach bronienia
swoich praw zagwarantowanych przez polski system prawny; 3. wyrównywanie szans obywateli w sporach z wielkimi przedsiębiorcami, bankami oraz
firmami windykacyjnymi.

2
Kraków

3
1. udzielanie bezpłatnych porad oraz porad prawnych w zakresie obrony oraz dochodzenia praw, w szczególności osobom biednym, nieporadnym
życiowo oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - zarówno na etapie negocjacji polubownych, mediacji, jak i podczas trwania postępowań
sądowych oraz egzekucyjnych; 2. podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej. .

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 5 października
2021 r.

NIE - - - -

184 Stowarzyszenie "Porozmawiajmy o
prawie"

2021-10-18
2022-09-16

1.
1. tworzenie warunków dla wymiany poglądów w środowiskach prawniczych w drodze rzeczowego dialogu, 2. upowszechnianie standardów Państwa
Prawa oraz prospołecznych i propaństwowych postaw prawników, 3. działanie na rzecz dobrej jakości prawa i poprawnego stosowania prawa, w
szczególności działanie na rzecz ochrony praw człowieka, 4. krytyka niedorzeczności w publicznych wypowiedziach prawników i nieprawidłowości w
stosowaniu prawa.

2
Kraków

3
1. organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów i konferencji, 2. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 3. współpraca z
organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 5 października
2021 r.

NIE - - - -

185 Klub Ochrony Parw Człowieka 2021-10-18
2022-09-16

1.
1. upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka, 2. praca badawcza dotycząca implementacji powszechnych standardów ochrony praw człowieka
do polskiego ; prawa, 3. działalność dydaktyczno-organizatorska odnosząca się do podnoszenia świadomości prawnej na temat ochrony praw
człowieka, 4. pomoc jednostkom i grupom społecznym w ochronie przysługujących im praw i wolności.

2
Kraków

3
1. Organizowanie seminarium, sesji naukowych i konferencji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i wolności człowieka w pluralistycznym
społeczeństwie demokratycznym, 2. Publikację materiałów naukowych odnoszących się do tematyki ochrony praw człowieka i implementacji
międzynarodowych standardów praw człowieka do prawa polskiego, 3. Organizowanie wykładów specjalistycznych w tematyce ochrony praw człowieka
dla studentów, 4. Korzystanie z ustawowych uprawnień przysługujących organizacji społecznej dla ochrony interesu jednostki i interesu społecznego w
zakresie praw i wolności wynikających ze standardów praw człowieka, 5. Podejmowanie innych zgodnych z prawem działalności jakie okażą się celowe
dla realizacji działalności statutowej,

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 5 października
2021 r.

NIE - - - -
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186 Stowarzyszenie "EKOMAŁOPOLSKA" 2021-11-03

1.
1. Wszelka działalność na rzecz ekologii. 2. Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców i sympatyków Krakowa. 3. Promocja
postaw obywatelskich wśród mieszkańców Krakowa. 4. Budowanie sieci wsparcia społecznego dla ważnych dla mieszkańców inwestycji i projektów. 5.
Aktywna działalność promocyjna i edukacyjna w mediach społecznościowych skoncentrowanych na Krakowie oraz jego władzach. 6. Popularyzowanie
wiedzy o Krakowie w Polsce i zagranicą. 7. Budowanie skutecznych narzędzi komunikacji między administracją a mieszkańcami Krakowa. 8.
Planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych, sportowych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Krakowa oraz
stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców. 9. Działalność charytatywno - opiekuńcza. 10. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów patologii społecznych. 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz
osób seniorów. 13. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 14. Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty, sztuki, sportu i wychowania.
15. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa. 16. Działalność doradczą dla społeczeństwa - doradztwo prawne, podatkowe, konsulting itp. 17.
Współpraca z jednostkami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi. 18. Integracja środowiska
oświatowego, kulturalnego, turystycznego i sportowego. 19. Sygnalizowanie potrzeb i problemów mieszkańców Krakowa. 20. Podejmowanie działań na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 21. Wspieranie innych inicjatyw społecznych.

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) zawieranie
porozumień o wzajemnej promocji i współpracy 6) udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych, 7) podejmowanie
innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji regulaminowej działalności.

os.Złota Podkowa 35/6
31-352 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Filip Szatanik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2021
z dnia 6 września
2021 r.

NIE - - - -

187 Sąsiedzi razem 2021-11-04

1.
1) wspieranie członków Stowarzyszenia, w działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia, 2) wspieranie inicjatyw społecznych między innymi na rzecz
budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, mieszkaniowej, kanalizacyjnej i wodociągowej, 3) prowadzenie działalności
edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej, 4) prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,
sportu i turystyki.

2
obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków

3
1) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, a także z osobami fizycznymi w
zakresie realizacji zadań przyjętych w regulaminie. 2) aktywizowanie środowiska lokalnego, 3) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na
forum publicznym, 4) organizowanie spotkań, szkoleń, imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych, 5) wydawanie czasopism,
broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 6) gromadzenie środków materialnych i pozamaterialnych przeznaczonych na finansowanie realizacji
celów statutowych.

ul. Henryka Niewodniczańskiego
30C/ 2
30-698 Kraków

Członkami zarządu są: Jan Mysona
- Przewodniczący Zarządu Bartosz
Bonder - Członek Zarządu
Agnieszka Szułdrzyńska - Członek
Zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje na zewnątrz Zarząd
Stowarzyszania.W zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych, co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym
Przewodniczący Zarządu,
działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała Nr 5/2021
z dnia 02 listopada
2021 r.

NIE - - - -

188 Stowarzyszenie artystyczno-
historyczne "Appesart"

2021-11-05
2022-10-21

1.
a) prowadzenie działalności kulturalnej, szczególnie w zakresie upowszechniania wiedzy o charakterystycznych i/lub zabytkowych obiektach (np.
budynkach, kompleksach, obiektach naturalnych) - powszechnie dostępnych bądź za zgodą właściciela; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
i historii narodowej oraz kulturowej, pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) upowszechnianie i pielęgnowanie sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; d) ochrona i pielęgnowanie lokalnego bądź regionalnego
folkloru; e) prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych; f)
utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich, szczególnie w kontekście Holokaustu i II wojny światowej; g) utrwalanie pamięci o zabytkach; h)
prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony historii i obiektów kultu religijnego; i) zaangażowanie w życie publiczne oraz aktywność i integracja
społeczno-obywatelska w rozumieniu działalności edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży; j) promowanie turystyki i
krajoznawstwa; k) promowanie walorów kulturowych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; l) prowadzenie działalności artystycznej ukierunkowanej pod
kątem celów określonych w niniejszym Regulaminie.

2
Rzeczpospolita Polska

3
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Przygotowywanie i publikację materiałów informacyjno-dokumentalnych o charakterze artystycznym
i edukacyjnym, udostępnianych publicznie w formie cyfrowej; b) Przeprowadzanie i rejestrowanie wywiadów ze świadkami zdarzeń będących tematem
materiałów określonych w ppkt. a; c) Organizowanie eventow edukacyjnych i/lub artystycznych z udziałem publiczności; d) Organizowanie spotkań z
osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia; e) Promocję w ogólnodostępnych kanałach komunikacyjnych, w tym w mediach tradycyjnych
i/lub zwyczajowo przyjętych nośnikach informacyjnych; f) Promocję w mediach społecznościowych i innych obszarach przestrzeni internetowej.

ul. Bronowicka 31
30-084 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Daniel Jaśko

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2021
z dnia 02.10.2021
r.
Uchwała nr 1/2022
z dnia 15.10.2022
r.

NIE - - - -

189 Stowarzyszenie Stop Pedofilii 2021-11-05

1.
1) Zwalczanie procederu pedofilii i przestępstw seksualnych w stosunku do osób małoletnich poniżej 15 roku życia, oraz przekazywanie ich w ręce
policji. 2) Działania mające na celu ujawnienie i ujęcie obywatelskie osób uczestniczących i podejrzanych w procederze pedofilii i przestępstw na tle
seksualnych w stosunku do małoletnich poniżej 15 roku życia. 3) Zbieranie materiału dowodowego w związku z procederem oraz przedkładanie tegoż
materiału przedstawicielom organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości 4) Prowadzenie działań związanych z zabezpieczeniem ujętego osobnika
podejrzanego o w/w przestępstwa aż do momentu przybycia służb właściwych do prowadzenia dalszych czynności. 5) Przekazywanie organom ścigania
zebranych materiałów na osoby podejrzane o przestępstwa w zakresie czynów zabronionych z art.200 KK i jemu pokrewnych 6) Prowadzenie działań
prewencyjnych wśród osób małoletnich jak i dorosłych. 7) Pomoc przy organizowaniu pomocy ofiarom przestępczego procederu ze szczególnym
naciskiem na aspekt prawny i psychologiczny. 8) Organizowanie prelekcji na temat pedofilii oraz przemocy seksualnej i fizycznej w stosunku do osób
nieletnich poniżej 15 roku życia w szkołach, ośrodkach i świetlicach młodzieżowych, domach kultury, imprezach masowych itp.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) współpraca z
organami ścigania i organami sprawiedliwości.

ul. Iwona Odrowąża 60/2
30-009 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aneta
Sobolewska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
28.10.2021 r. NIE - - - -
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kolejny w
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Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
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publicznego
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stowarzyszenia

zwykłego
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stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
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stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

190 "Zróbmy Coś Fajnego" 2021-11-10
2022-12-23

1.
1. Zrzeszanie twórców filmowych. 2. Produkcja utworów audiowizulanych. 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z filmem i sztuką. 4.
Szerzenie wiedzy filmowej. 5. Działalność związana z promowaniem kultury i sztuki. 6. Promocja twórczości artystycznej. 7. Wspieranie rozwoju
twórczości filmowej. 8. Wspieranie rozwoju polskiej i europejskiej produkcji filmowej. 9. Oddziaływanie na aktywność kulturalną społeczeństwa. 10.
Promocja kina niezależnego. 11. Promocja młodych artystów. 12. Propagowanie twórczości filmowej za pośrednictwem sieci Internet oraz innych
mediów. 13. Umożliwianie poczatkującym i utalentowanym filmowcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań. 14. Reprezentowanie interesów
twórców wobec instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych oraz firm prywatnych w Polsce i za granicą. 15. Wspieranie rozwoju
osobistego, intelektualnego, twórczego oraz społecznego. 16. Promocja i organizacja wolontariatu. 17. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób
działających w sferze upowszechniania kultury i nauki. 18. Prowadzenie strony internetowej, kanału w serwisie YouTube, a także stron i profili w innych
mediach społecznościowych. 19. Organizację produkcji filmowej. 20. Produkcję i realizację utworów służących celom statutowym ZCF na wszelkich
dostępnych nośnikach informacji.

2
Polska

3
1. Zrzeszanie twórców filmowych. 2. Produkcja utworów audiowizulanych. 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z filmem. 4. Szerzenie
wiedzy filmowej. 5. Działalność związana z promowaniem kultury i sztuki.

ul.Obopólna 3/22
30-069 Kraków

Członkami zarządu są: Członkami
zarządu są: Członkami zarządu
są: Klaudia Leszczyńska Prezes
Zarządu Dominika Płatek
Wiceprezes Zarządu Izabela
Sobaszek Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenie reprezentowane
jest na zewnątrz przez dwóch
członków Zarządu działających
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
24.10.2021 r.
Uchwała z dnia 21
listopada 2022 r.

NIE - - - -

191 "Stowarzyszenie Laboratorium
Działań dla Pokoju"

2021-11-17
2022-04-28
2022-10-24
2022-11-23
2023-01-12

- - - - - -

Data uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego: 2022-
12-02
Nr uchwały o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego:
Uchwała nr 26 z
dnia 02.12.2022
o
przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego w
rejestrowe
Data wpisu do
Krajowego
Rejestru
Sądowego:
2023-01-05

- - -

192 Młodzi Starszym -Trefle i Piki 2021-12-07
2021-12-07

1.
1) aktywizacja seniorów w Krakowie. 2) popularyzacja gier umysłowych, w szczególności brydża. 3) integracja między pokoleniami

2
Województwo Małopolskie

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) organizację
Centrum Aktywizacji Seniorów

ul. Friedleina 49/10
30-009 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Adam Brodowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 4/2021
z dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

193 Stowarzyszenie Strzeleckie 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Popularyzowanie wiedzy
z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3. Krzewienie kultury fizycznej i
rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportów wyczynowych, ekstremalnych wchodzących w zakres zainteresowania członków stowarzyszenia; 4.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Przygotowywanie programów szkolenia, ćwiczeń i kursów związanych z celami regulaminowymi stowarzyszenia; 2. Organizowanie szkoleń,
wykładów, ćwiczeń, zawodów i kursów związanych z celami regulaminowymi stowarzyszenia; 3. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek,
podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia, prowadzenie
stron, portali informacyjnych, społecznościowych; 4. Organizację konferencji, seminariów, odczytów, wykładów związanych z celami regulaminowymi
stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

194 Stowarzyszenie Rodzin
Adopcyjnych

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 2. Wspieranie rodziny i pieczy
zastępczej; 3. Promowanie i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej; 4. Promocja i organizacja wolontariatu; 5. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizacja form samopomocowych; 2. Udział w dyskusji publicznej; 3. Konsultacje specjalistyczne w zakresie działań statutowych; 4.
Reprezentowanie i obrona interesów rodzin adopcyjnych i zastępczych; 5. Edukacja w zakresie działań statutowych; 6. Współpraca z placówkami
oświaty; 7. Organizacja wolontariatu.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świetek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

195 Specjalistyczna Grupa
Poszukiwawcza

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania dóbr kultury i dziedzictwa, 2. Podtrzymanie i popularyzacja tradycji narodowych, 3.
Pielęgnowanie polskości, 4. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii
regionów Polski, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie
archeologii i historii, oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i
innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski; 2. Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z
podmiotami realizującymi podobne do stowarzyszenia działania związane z historią regionów polski, jej dokumentowaniem, eksploracją, w tym z
instytucjami państwowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami
gospodarczymi w kraju i za granicą; 3. Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych przez inne
instytucje w kraju i za granicą.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

196 Stowarzyszenie Ochrony Drzew
"Starodrzew"

2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Działalność na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego Polski; 2. Przeciwdziałanie wycince i niszczeniu
drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka; 3. Zmiana świadomości społecznej w postrzeganiu roli drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka;
4. Ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich; 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polski; 2.
Występowanie o informację publiczną i informację o środowisku oraz ich rozpowszechnianie; 3. Akcje i interwencje bezpośrednie; 4. Edukacja i
podnoszenie świadomości społecznej, również przez propagowanie dobrych praktyk.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

197 Stowarzyszenie Ścieżka Serca 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność wspomagająca rozwój kompetencji osobistych; 2. Działalność na rzecz dzieci, szczególnie uduchowionych i wrażliwych oraz
popularyzowanie wiedzy na ich temat; 3. Oddziaływanie na społeczeństwo, organizacje, ośrodki wychowawcze i samorządowe na poziomie lokalnym,
powiatowym i ogólnokrajowym w celu zmiany struktur wrogich dzieciom; 4. Działalność wspierająca prowadzenie świadomego życia oraz wszelkich
aktywności, którymi kieruje pragnienie serca; 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, wykładów, szkoleń, kursów, zajęć, seminariów służących realizacji celów regulaminowych; 2.
Udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów regulaminowych; 3. Udzielanie wsparcia i porad dzieciom, ich rodzinom
oraz osobom, które zdecydują się podążać ścieżką serca; 4. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie przepływu
informacji na temat dzieci, szczególnie uduchowionych i wrażliwych. 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi,
szkołami wyższymi w szczególności z Krakowa i województwa małopolskiego

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

198 Solidarność Globalna 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Badanie i popularyzacja historii ruchów społecznych, a także prowadzenie, wspieranie i upamiętnianie działań na rzecz praw człowieka i zwierząt,
sprawiedliwości klimatycznej i ekologii oraz edukacji w tych dziedzinach; 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizacja prelekcji, spotkań i debat publicznych; 2. Inicjowanie, promowanie i realizacja przedsięwzięć służących celom Stowarzyszenia; 3.
Opiniowanie ustaw, uchwał, rozporządzeń i ich projektów dotyczących pamięci społecznej, sprawiedliwości klimatycznej i innych wyzwań globalnych
XXI wieku; 4. Przedstawianie w mediach opinii i stanowisk Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

199 Pakt Przedsiębiorców i
Konsumentów

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Celem działania jest działalność publiczna, polegająca na zapewnieniu każdemu wysokiego poziomu opieki i ochrony prawnej, w tym także poprzez
ochronę przed sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami działaniem władz publicznych; 2. Celem działania stowarzyszenia jest podejmowanie
wszelkich czynności, związanych z realizacją szeroko pojmowanych pomocy prawnej oraz wsparcia i ochrony prawnej dla ogółu społeczności (wszelkich
podmiotów, niezależnie od sektora ich działania), ze szczególnym naciskiem na wsparcie (ochronę) praw przedsiębiorców oraz konsumentów (w tym
pracowników); 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Pomoc obywatelom w bieżących sprawach życia codziennego związanych ze stosowaniem prawa w tym zwłaszcza udzielania osobom fizycznym
(zwłaszcza osobom zadłużonym lub z trudną sytuacją mieszkaniową) porad i informacji prawnych w tym także pomoc w sporządzaniu pism do sądów i
organów władzy publicznej; 2. Prowadzenie mediacji we wszelkich sprawach, których charakter nie sprzeciwia się prowadzeniu mediacji między
stronami/uczestnikami sporu; 3. Występowanie w obronie interesów członków stowarzyszenia w każdy inny, prawnie dozwolony sposób oraz w każdym
innym postępowaniu; 4. Podnoszenie świadomości osób fizycznych o spoczywających na nich obowiązkach oraz przysługujących im uprawnieniach i
środkach ochrony, także w zakresie zwalczania nadużywania prawa przez organy władzy i podmioty trzecie, w tym poprzez promocje i edukacje
prawną (m.in. organizacja i udział w szkoleniach, prelekcjach i wykładach).

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

200 Demokracja Ponad Podziałami 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, opartego na trójpodziale władzy i nowoczesnej
gospodarce, 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działalność informacyjna prowadzona w ramach konferencji, seminariów, odczytów, warsztatów i innych form przekazu bezpośredniego oraz przy
użyciu elektronicznych środków przekazu opartych na formule non profit; 2. Publikacja materiałów informacyjnych w formie elektronicznej i papierowej;
3. Występowanie do administracji i instytucji z petycjami, wnioskami i zapytaniami; 4. Organizowanie i uczestnictwo w zgromadzeniach publicznych,
marszach i imprezach kulturalnych służących realizacji celu Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

201 Stowarzyszenie Dobra Zmiana 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich, 2. Kształtowanie opinii i ocen na temat wymiaru sprawiedliwości, przestrzegania i stanowienia prawa,
3. Upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, 4. Poprawa jakości służby publicznej, w szczególności jaką pełnią sądy
powszechne, Sąd Najwyższy i urzędy administracji publicznej, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Zrzeszanie obywateli w działaniach na rzecz sprawiedliwości społecznej, 2. Działalność edukacyjną w zakresie praworządności i spraw społecznych,
3. Udzielanie porad i pomocy w organizowaniu należytej opieki prawnej, 4. Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania demokratycznego państwa
prawa, wymiaru sprawiedliwości, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w tym zakresie do właściwych władz
publicznych oraz organizacji społecznych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

202 Dom Polsko-Argentyński 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Rozwijanie i umacnianie stosunków polsko - argentyńskich i argentyńsko - polskich. 2. Sprzyjanie rozwojowi kontaktów w Argentynie. 3.
Rozpowszechnianie kultury argentyńskiej w Polsce i polskiej w Argentynie. 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz promocyjnej
mającej na celu upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o Argentynie w Polsce i o Polsce w Argentynie, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie i współorganizowanie imprez (np. odczytów, seminariów, konferencji, projekcji filmów, warsztatów i wystaw) zaznajamiających
społeczeństwo Polskie z życiem społecznym Argentyny, jej kulturą, nauką, historią, środowiskiem przyrodniczym, osiągnięciami społeczno -
gospodarczymi i technicznymi oraz tradycjami i rozwojem współpracy polsko - argentyńskiej; 2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z
odpowiednimi instytucjami działającymi w Polsce i Argentynie; 3. Współpraca z instytucjami administracji publicznej i innymi polskimi organizacjami
oraz mediami.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

203 Ochotnicze Pogotowie
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Zwiększenie liczby osób posiadających uprawnienia w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy i ratownictwa
wodnego; 2. Poprawa bezpieczeństwa medycznego w społeczeństwie; 3. Promocja krwiodawstwa, donacji szpiku oraz innych działań promujących
zdrowy tryb życia; 4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 5. Promocja
zdrowia, edukacji i działalność społeczna na rzecz środowiska; 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. System szkoleń i doskonalenia umiejętności członków w zakresie szeroko pojętego ratownictwa i pierwszej pomocy oparty o: szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego, kursy doszkalające, szkolenia z innych dziedzin przydatnych w ratownictwie i pierwszej pomocy; 2.
Działania podnoszące wiedzę i umiejętności związane z pierwszą pomocą, ratownictwem wśród społeczeństwa w zakresie tworzenia i realizacji
wymagań na sprawności i stopnie, krwiodawstwa i donacji szpiku, prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich i metodycznych

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

204 Mediacja i Prawo
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, 2. Podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa, 3. Upowszechnianie
wiedzy na temat mediacji w Polsce; 4. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji z zakresu mediacji; 5. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Promowanie postępowania mediacyjnego jako formy rozwiązywania sporów, 2. Opracowywanie programów prospołecznych związanych z szeroko
pojętymi kwestiami prawnymi, 3. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 4. Mobilizowanie opinii publicznej i
wywieranie nacisku na władze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem działania Stowarzyszenia

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego
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zwykłego
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stowarzyszenia zwykłego
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zwykłego
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zwykłego
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zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

205 Małopolski Klub Sportowy 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działanie na rzecz propagowania aktywności sportowej; 2. Popularyzacja wiedzy wśród społeczeństwa z zakresu dwuboju olimpijskiego; 3. Promocja
i popieranie inicjatyw prosportowych; 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zaangażowanymi w
rozwijanie dwuboju olimpijskiego; 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów, wystaw, pokazów związanych ze sportem; 2. Współpraca z podmiotami o pokrewnym celu lub profilu
działalności; 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku organizacji wydarzeń sportowych; 4.
Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia świadomości dwuboju olimpijskiego oraz innych sportów olimpijskich wśród społeczeństwa.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

206 Loża Publicystów 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Kreowanie polityki wspierania rozwoju mediów regionalnych; 2. Promowanie inicjatyw związanych z dostępem do informacji publicznej; 3.
Występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, 4.
Współorganizowanie i organizowanie działalności medialnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko
członków stowarzyszenia, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz organów administracji publicznej; 2. Inspirowanie i wspieranie działalności ogniw
stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych oraz organizacji w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkolenia zawodowego
kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy; 3. Reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec
władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach, 4. Organizowanie działalności pomocowej
charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

207 Krakowskie Morsy 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach; 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu hartowania ciała i przystosowywania organizmu człowieka do
niskich temperatur; 3. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie wspólnych kąpieli w akwenach; 2. Uczestnictwo w imprezach masowych; 3. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
organami administracji publicznej oraz innymi osobami w zakresie zbieżnym z celami stowarzyszenia.

ul.Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

208 Stowarzyszenie Tworzymy Razem 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność na rzecz propagowania rękodzieła, rozwój zainteresowań i wspieranie członków stowarzyszenia; 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działalność edukacyjna w zakresie rękodzieła, rozwoju technik jak i propagowania funkcji rękodzieła jako elementu integrującego społeczność; 2.
Działalność informacyjna w celu kształtowania świadomości o wartości rękodzieła oraz jego wyjątkowości; 3. Propagowanie idei tworzenia rękodzieła;
4. Organizowanie spotkań integracyjnych osób zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

209 Towarzysztwo Naukowe Kopernik 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Realizowanie zadań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Realizowanie
zadań mających na celu promocję polskiej kultury i polskiego dorobku naukowego za granicą; 3. Popularyzacja postaci i dokonań Mikołaja Kopernika; 4.
Realizowanie zadań mających na celu troskę o polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych o charakterze kulturalnym lub naukowym; 2. Działalność wydawnicza,
wystawiennicza i publicystyczna związana z celami regulaminowymi; 3. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów związanych z
celami regulaminowymi; 4. Organizowanie lub wspieranie akcji pomocowych mających na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
w tym szczególności zbiorów o charakterze muzealnym lub bibliotecznym.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - - -

210 Grupa Boga Żywego 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Pomoc i opieka udzielana osobom chorym, a w szczególności członkom stowarzyszenia; 2. Pomoc prawna chorym; 3. Wykonywanie czynności
cywilnoprawnych w imieniu osób chorych będących podopiecznymi stowarzyszenia; 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Wykonywanie fizycznej i faktycznej opieki nad osobami chorymi poprzez czynności opiekuńcze i pomocowe; 2. Udzielanie pomocy prawnej i
wykonanie czynności cywilnoprawnych w załatwieniu wszystkich spraw podopiecznego w urzędzie, sądzie, poczcie itp.; 3. Prowadzenie współpracy z
terenowymi jednostkami samorządu które odpowiadają za osoby chore i niepełnosprawne z mocy prawa i są zobowiązane prawnie do działań na rzecz
tych osób.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

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

211 Stowarzyszenie "Ratownictwo Bez
Granic"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Prowadzenie działalności naukowej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony życia lub zdrowia. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Publikowanie stanowisk, artykułów, notatek oraz informacji, 2. Organizowanie spotkań, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
uczestnictwo w dyskusjach dotyczących tematyki zbieżnej z celami Stowarzyszenia, 3. prowadzenie badań naukowych, w szczególności w obszarze:
nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

212 "Sekcja Gospodarki Społecznej" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. wspieranie rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, funkcjonującej z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, wolności działalności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. 2. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej Państwa w toku procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym funkcjonowania społecznej
gospodarki rynkowej oraz szeroko pojętych interesów gospodarczych i społecznych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 2. współpracę z organizacjami
społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej we wszystkich jej
przejawach i formach; 3. prowadzenie badań naukowych i społecznych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30
listopada2021 r.

NIE - - - -

213 Forum Pomysłów Społecznych 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Zwiększenie partycypacji obywatelskiej, 2. Rozwiązywanie problemów społecznych, 3. Aktywizacja społeczności lokalnych, 4. Edukacja społeczna,
ekologiczna, finansowa. 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Organizacja wydarzenia „maraton pomysłów społecznych”; 2. Działalność informacyjna i edukacyjna.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

214 Stowarzyszenie "Carl Yung Society" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Przedstawienie i wprowadzenie do powszechnej debaty koncepcji wynikających z dokonań C. G. Junga, 2. Promowanie wartości, etyki oraz filozofii
zawartej w dziełach Carla Gustava Junga, 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie w mediach społecznościowych fanpage'a z tematyką jungowską, 2. Organizację konferencji, seminariów, spotkań i wykładów
dotyczących działalności Stowarzyszenia, 3. Organizację happeningów promujących działalność Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30
listopada2021 r.

NIE - - - -

215 Federacja Sceptyków Polskich 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działanie na rzecz krzewienia rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej i związanej z nią działalności praktycznej; 2. Ochrona społeczeństwa przed
dezinformacją w tej sferze i demaskowanie działalności pseudonaukowej, która może mu zagrażać. 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działalność edukacyjną polegającą na wygłaszaniu wykładów, prelekcji, udziale w spotkaniach i konferencjach promujących rzetelną wiedzę i
demaskujących pseudonaukę; 2. Organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, konferencji oraz innych imprez promujących rzetelną wiedzę i
demaskujących pseudonaukę; 3. Prowadzenie badań naukowych mających na celu weryfikację publicznie głoszonych twierdzeń, co do których istnieje
podejrzenie, że są fałszywe oraz publikowanie ich wyników; 4. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 5. Współpraca z
organizacjami o podobnych założeniach i zadaniach regulaminowych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

216 Europejskie Stowarzyszenie
Arbitrażu

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Upowszechnianie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów poprzez: o rozwijanie i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie
alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności arbitrażu, o kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej
arbitrów, o rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami arbitrażowymi, naukowymi, pozarządowymi i społecznymi, o propagowanie idei
alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 2. Wspieranie działalności podmiotów zajmujących się alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów
poprzez: prowadzenie działalności edukacyjnej; o działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; o promocja i
organizacja wolontariatu, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w powyższym zakresie. 3. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i zjazdach naukowych; 2. Prowadzenie szkoleń, prelekcji, konkursów,
przygotowywanie wydawnictw i innych form edukacji związanych z celami stowarzyszenia; 3. Współpraca z organizacjami naukowymi i innymi
dbającymi o poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o arbitrażu w kraju i za granicą; 4. Współpraca z organizacjami o podobnych założeniach i
zadaniach regulaminowych

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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217 Akcja Kulturokracja
2021-12-10
2022-09-16
2022-09-16

1.
1. Aktywizacja mieszkańców polski do nawiązywania dialogu i uczestnictwa w życiu publicznym, ponad podziałami społecznymi i zawodowymi; 2.
Propagowanie wiedzy o wspólnocie kulturowej, poznawanie dziedzictwa kulturowego, rozwój i pogłębianie języka uniwersalnych pojęć i doświadczeń w
ramach wspólnoty; 3. Ochrona dóbr materialnych, intelektualnych oraz zasobów środowiska naturalnego jako przestrzeni potrzebnej do rozwoju
kultury przyszłych pokoleń; 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Organizowanie spotkań, wykładów i dyskusji na tematy związane z celami stowarzyszenia, 2. Uczestnictwo w mediach społecznościowych w celu
realizowania postanowień i celów stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

218 Akademicki Klub Obywatelski 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność publiczna na rzecz umacniania tożsamości narodowej Polaków opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego i
praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej; 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2. Współpracę z organami administracji publicznej, 3. Prowadzenie
działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 4. Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych, w tym w zakresie
edukacji ekologicznej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

219 Jesteśmy Stąd 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Uczestnictwo w polityce samorządowej, krajowej. 2. Rozwiązywanie problemów społecznych. 3. Edukacja obywatelska społeczeństwa. 4. Praca na
rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego. 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Kształtowanie świadomości społecznej i obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Promowanie edukacji społeczeństwa w
pożądanym regulaminowo kierunku oraz jednoczesnego przyswajania efekt wiedzy w ramach wspólnotowych. 3. Ścisła współpraca ze środkami
masowej komunikacji w celu możliwości wypowiadania się publicznie na nur tematy społeczne a szczególnie ze sfery zadań statutowych
stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

220 Katedra Badań Rynku
Transportowego

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Przygotowywanie statystyk oraz analiz dot. polskiego rynku transportowego, 2. Kultywowanie dobrych obyczajów i przestrzegania przepisów na
drodze, 3. Poprawa jakości życia kierowców zawodowych, 4. Promocja life-balance w pracy kierowcy. 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizacja różnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych, 2. Współpraca z placówkami kulturalnymi, 3. Prowadzenie różnych form
działalności edukacyjnej, szkoleniowej czy warsztatowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

221 Krakowski Ruch Obywatelski 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań na rzecz demokracji miejskiej, rozumianej jako świadoma i zaangażowana partycypacja
mieszkańców, 2. Propagowanie zrównoważonego transportu opartego na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz
na ruchu pieszym i rowerowym, 3. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań na rzecz integracji wewnątrz osiedli bądź dzielnic Krakowa, 4.
Promowanie historii Krakowa i Małopolski poprzez działania mające na celu zachowanie i rewitalizację zabytkowych lub wyjątkowych zabudowań i
organizacji przestrzennej, 5. Promocja Krakowa i Małopolski, 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Współpracę z administracją publiczną, mediami, podmiotami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi podmiotami i organizacjami, krajowymi i
międzynarodowymi, 2. Opiniowanie ustaw, uchwał, studiów zagospodarowania przestrzennego, strategii jednostek budżetowych oraz innych aktów
prawa miejscowego lub krajowego oraz ich projektów, 3. Organizację i promocję zbiórek podpisów na rzecz celów szczegółowych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

222 Krakowski Obszar Metropolitalny 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Wzmacnianie i promocja roli samorządu terytorialnego w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wzmacnianie lokalnych elit społecznych, zawodowych i
samorządowych na poziomie lokalnym i regionalnym, 3. Upowszechniania i ochrony wartości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji, 4. Promocja dobrych praktyk w administracji publicznej, 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Udział w projektach samorządowych, edukacyjnych i naukowych, 2. Organizowanie i udział w debacie publicznej w postaci seminariów, spotkań lub
konferencji o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 3. Współpracę z instytucjami publicznymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz
innymi podmiotami o zbieżnych celach oraz kierowanie do nich postulatów.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

223 Stowarzyszenie Wierzycieli Aval
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. odzyskanie przez Wierzycieli Grupy AVAL maksimum wierzytelności, 2. odzyskanie tychże wierzytelności w możliwie najkrótszym czasie, 3.
wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej, 2. organizowanie kampanii tematycznych, 3.
ogólnodostępne działania edukacyjne w internecie, 4. współpracę w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia z instytucjami odpowiedzialnymi za
zarząd i nadzór nad majątkiem dłużnika oraz procesem jego zbycia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

224 "Sympozjum Fotowoltaiki Polskiej" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. promocji energetyki fotowoltaicznej; 2. wsparcia i promocji zrównoważonego rozwoju farm fotowoltaicznych; 3. wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz; 2. przygotowywanie i promocja systemu wsparcia dla elektrowni
fotowoltaicznych; 3. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

225 Stowarzyszenie "Świat Jutra"
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Krzewienie i umacnianie solidarności międzynarodowej 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka. 3. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Organizowanie projektów kulturalnych 2. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym 3. Promowanie filmów, wydawnictw
i innych działań kulturalnych związanych z celami Stowarzyszenia 4. Współpraca z mediami, innymi organizacjami, instytucjami oraz władzami.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

226 Stowarzyszenie "TBS Inicjatywa"
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz partycypantów, najemców i lokatorów TBS - za ich zgodą; 2. Działalność na rzecz zmiany
powszechnie obowiązującego prawa, przyznającej partycypantom/najemcom lokali w systemie TBS własność wynajmowanych lokali; 3. Wspieranie
rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Występowanie z wnioskami, petycjami, zapytaniami do właściwych władz, podmiotów, urzędów i sądów w sprawach wynikających z niniejszego
Regulaminu; 2. Reprezentowanie i podejmowanie interwencji w przypadkach naruszania praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz innych osób,
które korzystały korzystają lub mają zamiar korzystać z prawa partycypacji lub najmu lokali w systemie TBS w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 1995 Nr 133 poz. 654 z późn. zm.), za ich zgodą.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

227 Stowarzyszenie "Tu Suweren"
2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. integracja środowiska stowarzyszeniowego, 2. wspieranie przestrzegania praworządności, 3. wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego,
promowanie postaw i zachowań obywatelskich, 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych
imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach, 2. współpraca z partiami politycznymi,
organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami naukowymi, 3. organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub
protestacyjnych, 4. inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

228 "Unia Taktyki Kryminalistycznej" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. działanie na rzecz rozwoju nauki taktyki kryminalistycznej oraz innych nauk, zajmujących się przedmiotową problematyką m.in. kontrwykrywczością,
czynnościami operacyjno - rozpoznawczymi, detektywistyką, szpiegostwem gospodarczym itp.; 2. inicjowanie i ocena programów i działalności,
zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz ochrony prawnej podmiotów gospodarczych; 3. popieranie kształcenia wysoko
kwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych, 2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji,
seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym, 3. współpracę ze szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami naukowymi w kraju.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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229 Yacht Klub 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Żeglowanie po morzach i oceanach; 2. Międzypokoleniowa integracja krakowskiego środowiska żeglarskiego; 3. Aktywizacja seniorów, czyli żeglarzy
późnej dorosłości i utrzymanie ich w jak najlepszej sprawności psychofizycznej; umacnianie przyjaźni i postaw współpracy; 4. Podnoszenie kwalifikacji
żeglarskich i przekazywania doświadczeń młodemu pokoleniu. 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizację żeglarskich wypraw morskich; 2. Zakup, czarter lub zarządzanie (armatorstwo) jachtu pełnomorskiego; 3. Szkolenia żeglarskie; 4.
Wychowanie i postępowanie w duchu dobrej praktyki morskiej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

230 Akademia Yogi 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Popularyzacja i rozwój w Polsce Kundalini Jogi wg. Yogi Bhajana. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie warsztatów, spotkań i wydarzeń związanych z Kundalini Jogą, 2. Integracja środowiska Kundalini Jogi w Polsce, 3. Współpraca z
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w Polsce i za granicą.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świetek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

231 Zwolennicy Wielozmysłowego
Modelu Terapii

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością; 2. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 3. Ochrona i
promocja zdrowia; 4. Promocja i organizacja wolontariatu; 5. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka. 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży; 2. Związane z celami stowarzyszenia zajęcia terapeutyczne, zajęcia edukacyjne, warsztaty i szkolenia
dla dzieci i młodzieży; 3. Upowszechnianie wielozmysłowego modelu terapii i wspierania rozwoju; 4. Organizowanie i promowanie wolontariatu.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

232 Akademia Umiejętności
Międzynarodowych

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Podejmowanie działań w kierunku wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności funkcjonowania w środowisku międzynarodowym oraz
zróżnicowanym kulturowo w sensie ekonomicznym, zawodowym, naukowym, społecznym i kulturowym oraz szeroko zakrojona promocja działań
mających na celu nabywanie i rozwój umiejętności międzynarodowych, w kraju i za granicą; 2. Integracja środowisk ukierunkowanych na działania w
zakresie promocji i rozwoju międzynarodowych umiejętności, w tym mentoringu i praktycznego rozwoju sposobu myślenia opartego na wzajemnym
zrozumieniu i poszanowaniu różnorodności; 3. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających zdrowemu funkcjonowaniu w zróżnicowanym
kulturowo środowisku. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami, urzędami i firmami działającymi na rzecz promocji i rozwoju umiejętności międzynarodowych, w
tym zawieranie porozumień o wzajemnej współpracy; 2. Udział w wydarzeniach i wymianę doświadczeń podczas naukowych i kulturalnych imprez oraz
nieodpłatne organizowanie szkoleń i konferencji dla środowisk ukierunkowanych na promocję i rozwój międzynarodowych umiejętności; 3. Promocję,
inicjowanie, organizowanie oraz nieodpłatne realizowanie kampanii społecznych, projektów naukowych, edukacyjnych i integracyjnych w zakresie
kształtowania postaw, rozwoju wiedzy i umiejętności pracy, nauki i życia w środowisku wielokulturowym.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

233
Akcja Poszkodowanych
Akcjonariuszy Getin Noble Bank
S.A.

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Udzielanie wsparcia poszkodowanym akcjonariuszom spółki Getin Noble Bank S.A., osobom pokrzywdzonym przez działania Getin Noble Bank S.A.
oraz udział w postępowaniach sądowych. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizacja spotkań i udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędów państwowych, 2. Upowszechnienie wiedzy o sytuacji poszkodowanych
akcjonariuszy Getin Noble Bank S.A., osób pokrzywdzonych oraz o sytuacji, w której się znaleźli, 3. Zbieranie dowodów na łamanie przepisów prawa
oraz dobrych praktyk przez Getin Noble Bank S.A., 4. Ochrona prawna członków Stowarzyszenia w granicach określonych przez cele Stowarzyszenia
oraz w ramach działań podejmowanych przez Stowarzyszenie związanych z doprowadzeniem do odzyskania utraconych środków finansowych przez
osoby pokrzywdzone, 5. Budowanie zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości wśród społeczności osób pokrzywdzonych w sprawach związanych z
przestępstwami gospodarczo-finansowymi.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

234 Alert Smogowy 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. 2. Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Całej Aglomeracji Krakowskiej i w
Małopolsce. 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Nieodpłatne edukowanie mieszkańców jak bardzo jakość powietrza wpływa na zdrowie nasze i naszych dzieci. 2. Nieodpłatne prowadzenie kampanii
informacyjnej i organizowanie szkoleń dla Mieszkańców. 3. Rozmowy i negocjacje z instytucjami mającymi realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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235 "Amicus Europa" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Edukacja pro unijna - przybliżenie UE nie tylko eurosceptykom, 2. Uświadamianie społeczeństwu, co oznacza bycie Europejką, Europejczykiem., 3.
Działania w kierunku wyeliminowania agresji ze wzajemnych stosunków Polaków z innymi narodowościami, 4. Znoszenie barier językowych pomiędzy
emigrantami przebywającymi w Polsce a polskim społeczeństwem, 5. Upowszechnianie szeroko pojętej kultury innych krajów, nie tylko krajów
członkowskich UE. 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie wykładów, konferencji naukowych paneli z udziałem pracowników UE, polityków, naukowców, 2. Pozarządowa wymiana kulturalna z
krajami członkowskimi UE i spoza UE (wymiana teatralna, promocja twórców nieznanych, wystawy, koncerty kameralne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wieczory autorskie), 3. Organizowanie konwersacji w językach obcych, repetytoria dla osób potrzebujących wsparcia w nauce języka, 4. Współpraca z
organami władzy publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

236 Centrum Monitoringu Rozwoju
Krakowa

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa, rozumianego jako zapewnienie mieszkańcom Krakowa coraz bardziej przyjaznego
miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej,
racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym
i politycznym. 2. Promocja idei społeczeństwa demokratycznego, otwartego, zaangażowanego w sprawy publiczne na szczeblu lokalnym. 3. Działanie
na rzecz poprawy standardów funkcjonowania władz samorządowych, w tym w zakresie poszanowania prawa, profesjonalizmu kadry urzędniczej,
jawności i przejrzystości procedur, przeciwdziałania korupcji. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Publiczne zabieranie stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju miasta Krakowa, 2. Organizowanie debat, dyskusji, odczytów, spotkań,
konsultacji społecznych, konferencji i seminariów, a także udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty, 3.
Monitorowanie i ewaluację działań podejmowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej i informowanie o nich mieszkańców, 4.
Współpracę z innymi podmiotami, w tym stowarzyszeniami, fundacjami oraz organami administracji publicznej, instytucjami oraz środowiskami
krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań regulaminowych, w tym z jednostkami organizacyjnymi Unii Europejskiej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

237 Centrum Terapii Behawioralnej 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, 2. Działalność oświatowa i edukacyjna, 3. Promocja kultury
fizycznej i sportu, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Utworzenie, prowadzenie i rozwijanie centrum terapii uzależnień, 2. Prowadzenie terapii indywidualnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich
rodzin oraz zwalczanie skutków wykluczenia społecznego, 3. Promowanie, uczenie wpływu zdrowego trybu życia, uprawiania sportu i aktywności
fizycznej na zdrowienie od chorób uzależnień oraz organizowanie wspólnych wyjazdów rehabilitacyjnych, 4. Przygotowywanie osób niepełnosprawnych
oraz uzależnionych do podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności zarobkowej, edukacja w zakresie rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej, szczególnie spółdzielni socjalnych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

238 Stowarzyszenie "Demokracja i
Nadzieja"

2021-12-10
2021-12-14
2022-09-16

1.
1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji,
w tym upowszechnianie zasad ustrojowych demokratycznego państwa prawa oraz poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 2. Działania na
rzecz budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego, osadzonego w środowisku europejskim i euroatlantyckim, w poczuciu bycia
Europejczykiem, w tym prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 3. Propagowanie i wzmacnianie zdecentralizowanego modelu państwa, w tym wspieranie idei
samorządności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także
zapewnianie promocji i organizacji wolontariatu, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie edukacji społecznej, poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań z ekspertami, paneli dyskusyjnych, a także
programów badawczych w zakresie określonym celami Stowarzyszenia, 2. Współdziałanie i współpraca ze środowiskami młodzieżowymi, w tym
organizowanie i pomoc we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia, 3. Kierowanie pytań, opinii i
ekspertyz do władz państwowych i samorządowych, a także wyrażanie stanowiska i przygotowywanie petycji w sprawach publicznych, w kwestiach
dotyczących celów Stowarzyszenia, 4. Współpraca z organizacjami i inicjatywami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i
partiami politycznymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

239 Stowarzyszenie "Ruch na Rzecz
Aplikacji Medycznych"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyników leczenia chorych w Polsce, 2. podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia
zagrożeń zdrowotnych i wdrażanie zasad profilaktyki oraz oświaty zdrowotnej, 3. wspieranie rozwoju i upowszechniania stosowania mobilnych aplikacji
medycznych, 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. promowanie i upowszechnianie dostępu do mobilnych aplikacji medycznych, 2. publikowanie stanowisk, artykułów, notatek oraz informacji, 3.
zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności i potrzeb społecznych w tym zakresie stosowania aplikacji mobilnych w medycynie.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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240 Stowarzyszenie "STOP! Kosmetyki
bez Okrucieństwa"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej. 2. Działania na rzecz zaprzestania i/lub ograniczenia przeprowadzania testów na zwierzętach preparatów
kosmetycznych i surowców kosmetycznych. 3. Wspieranie świadomości konsumenckiej. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie kampanii tematycznych. 2. Ogólnodostępne działania edukacyjne w intemecie. 3. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych
wspomagających budowanie świadomości konsumenckiej. 4. Współpraca zarządu z instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie kraju i za
granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów stowarzyszenia

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

241 Stowarzyszenie "Centrum
Monitoringu Praw Człowieka"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. działanie przeciwko łamaniu Praw Człowieka w Europie, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
Konwencją Europejską o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych i Kart Praw Podstawowych oraz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności w przypadkach łamania ich w stosunku do kobiet i dzieci z jakichkolwiek względów, w tym także ze względów kulturowych, religijnych
lub w inny sposób powiązany z tradycją czy szeroko pojętym życiem społecznym i politycznym; 2. ochrona niezbywalności przyrodzonych praw i
obowiązków moralnych wobec drugiego człowieka oraz działania na rzecz przestrzegania prawa przez obywateli dla zapobiegania anarchizacji życia
wśród społeczeństwa; 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu
działalności Stowarzyszenia; 2. Organizację konferencji, seminariów, spotkań i wykładów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 3. organizowanie
zebrań i sesji naukowych dla upowszechnienia znajomości praw i obowiązków obywatelskich w demokratycznym społeczeństwie;

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

242 Stowarzyszenie "Forum Inwestorów
Mniejszościowych"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działanie na rzecz integracji oraz ochrony interesów członków Stowarzyszenia oraz innych osób będących inwestorami mniejszościowymi w
Funduszach Inwestycyjnych, a także inwestorami w innych obszarach rynku kapitałowego, obligatariuszami, kredytobiorcami czy wspólnikami w
spółkach prawa handlowego, w razie dostrzeżenia potrzeby ochrony praw tych osób - za ich zgodą. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. prowadzenie kampanii informacyjnych, 2. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, 3. działalność prasowa, szkoleniowa, naukowa,
wydawnicza, udział w postępowaniach sądowych,

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

243 Unia Sztuki 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Promocja szeroko pojętej kultury począwszy od działań na poziomach gminnych, aż po projekty międzynarodowe, a także edukacja w dziedzinie
kultury i sztuki oraz promocja wybitnych jednostek działających na rzecz kultury i sztuki. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizacja wydarzeń publicznych. 2. Wsparcie debiutujących artystów. 3. Edukacja kulturalna. 4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak
najszerszym rozumieniu tych pojęć. 5. Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

244 Towarzystwo PESEL 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o informatyzacji kraju, a zwłaszcza historii systemu PESEL, 2. Prowadzenie prac badawczych, w tym
historyczno-badawczych, dotyczących systemu PESEL, 3. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć integrujących
członków Stowarzyszenia. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej, samorządami i innymi organizacjami, 2. Popieranie oraz udział w badaniach
naukowych z zakresu historii informatyzacji kraju, 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w
mediach, 5. Organizowanie imprez integracyjnych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

245 Stowarzyszenie "Forum Traderów" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
2. Działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do
rzetelnych informacji na rynku kapitałowym, 3. Działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce, 4. Propagowanie zagadnień
związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. prowadzenie kampanii informacyjnych, 2. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku
kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych, 3. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna, 4.
prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, 5. działalność prasowa, szkoleniowa, naukowa, wydawnicza,

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

246 Stowarzyszenie "Gambling
Association"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. działanie na rzecz bezpiecznego hazardu, 2. działalność informacyjna, edukacyjna oraz wydawnicza w celu kształtowania bezpiecznego hazardu, 3.
promocja i popieranie bezpiecznej i odpowiedzialnej gry, 4. wspieranie rozwoju wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu 5. wspieranie rzeczowe
oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. prowadzenie kampanii informacyjnych, 2. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz w sprawach dotyczących gier
hazardowych, 3. występowanie o informację publiczną i informację o rynku gier hazardowych, 4. działalność prasowa, szkoleniowa, naukowa,
wydawnicza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30
listopada2021 r.

NIE - - - -

247 Stowarzyszenie Technika
Przyszłości

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Promowanie nowoczesnych technologii 2. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych. 3. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przy jednoczesnym promowaniu nowych technologii w
tym druku 3D, 4. Wspieranie i promowanie młodych talentów w dziedzinie techniki i nowych technologii, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów z zakresu innowacji technologicznych. 2. Inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów
służących doskonaleniu technik druku 3D; 3. Prowadzenie pokazów, warsztatów, zawodów i zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych. 4. Organizowanie
konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów mających na celu propagowanie robotyki, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz druku 3D. 5.
Współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami o podobnych celach działania.

ul.Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

248 Stowarzyszenie "Klub Integracji
Gospodarczej"

2021-12-10
2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie idei przedsiębiorczości. 2. Wypracowanie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. 3. Promocja
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie kampanii informacyjnych. 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy. 3. Przedstawianie instytucjom, organizacjom, organom władzy publicznej stanowiska Stowarzyszenia w zakresie realizowanych celów
Stowarzyszenia, w tym w sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy oraz warunkami działania przedsiębiorców. 4. działalność prasowa,
szkoleniowa, naukowa, wydawnicza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

249 Stowarzyszenie "Klub Wizualizacji
Naukowej"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. propagowanie metod wizualizacji naukowej, 2. rozwój i upowszechnianie otwartego oprogramowania wizualizacyjnego, 3. rozwój zastosowań
dziedzinowych metod wizualizacyjnych, w szczególności w zakresie medycyny i biomedycyny, 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie kampanii informacyjnych. 2. Prowadzenie portali internetowych poświęconych problematyce wizualizacji naukowej i otwartego
oprogramowania wizualizacyjnego. 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu wizualizacji naukowej i wykorzystania oprogramowania wizualizacyjnego, 4.
działalność prasowa, szkoleniowa, naukowa, wydawnicza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

250 Stowarzyszenie Stare jest Cool 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Ochrona zabytków motoryzacji i techniki oraz wszelkich archiwalnych publikacji. 2. Restaurowanie zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych
pojazdów, również militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów. 3. Krzewienie wiedzy technicznej, inicjowanie i organizowanie
działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa. 4. Promowanie pojazdów zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych, jako elementów historii, kultury i dziedzictwa narodowego, 5. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Pozyskiwanie, restaurowanie, prezentowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych i innych przedmiotów dawnej techniki. 2.
Organizowanie imprez mających na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy o zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdach,
przedmiotach dawnej techniki i militariach. 3. Organizowanie zawodów, rajdów i innych imprez w sportach motorowych. 2. Restaurowanie
zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdów, również militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów. 4. Organizowanie
zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

251 Stowarzyszenie "Konferencja
Studencka"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie idei konferencji studenckich i im podobnych. 2. Organizacja konferencji studenckich. 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie kampanii informacyjnych. 2. Kontaktowanie przedstawicieli lokalnej społeczności i pomoc w przygotowaniu przemówień. 3. Działalność
prasowa, szkoleniowa, naukowa, wydawnicza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

252 Stowarzyszenie "Konfederacja
Artystów Modelingowych"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. uzyskanie statusu wolnego zawodu przez zawód modelki / modela; 2. opracowanie kodeksu prawidłowych standardów rynkowych (kodeksu dobrych
praktyk) dla branży modelingowej w Polsce; 3. propagowanie edukacji ekonomicznej oraz prawniczej wśród modelek i modeli; 4. wspieranie rzeczowe
oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. podejmowanie działań mających na celu profesjonalizację rynku agencji modelingowych oraz rynku modelingowego w Polsce, poprzez m.in.
opracowanie kodeksu dobrych praktyk dla tego rynku; 2. podejmowanie działań mających na celu integrowanie środowiska modelek i modeli; 3.
organizowanie warsztatów edukacyjnych dla modeli i modelek; 4. organizowanie spotkań i wykładów.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

253 Sprawiedliwi Wśród Narodów
Świata

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Dążenie do praktycznego wdrożenia zasad sprawiedliwości społecznej 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Wspieranie i aktywizacja instytucji i środowisk działających na rzecz przestrzegania praw obywateli, firm i instytucji niezależnych w relacji z
aparatem państwowym i urzędniczym oraz działaniach integrujących różne grupy i organizacje związane z tym zagadnieniem, 2. Reprezentowanie
interesów obywateli, firm oraz organizacji i instytucji niezależnych ( za ich zgodą ) wobec aparatu urzędniczego ( rozumianego jako administracja
państwowa i samorządowa ) oraz innych organów władzy państwowej i instytucji powiązanych, 3. Monitoring przestrzegania obowiązków
spoczywających na pracownikach organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów
powiązanych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

254 Stowarzyszenie "Kongres Dochodu
Podstawowego"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Promocja idei Gwarancji Zatrudnienia i partycypacji pracowniczej. 2. Promocja idei Tymczasowego Dochodu Podstawowego. 3. Promocja innych idei i
rozwiązań wspierających solidarność europejską i spójność społeczną. 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działania eksperckie, w tym tworzenie rekomendacji zmian prawnych. 2. Działania medialne informujące opinię publiczną o konsultacjach i
rekomendacjach. 3. Organizowanie spotkań i wykładów.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

255 Stowarzyszenie "Kooperatywa
Mieszkaniowa"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Wspieranie rozwoju idei kooperatyw mieszkaniowych. 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działania eksperckie. 2. Działania medialne informujące. 3. Organizowanie spotkań i wykładów.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

256 Stowarzyszenie "Legalne TAXI" 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. obrona praw i interesów taksówkarzy będących członkami Stowarzyszenia oraz innych taksówkarzy a także rodzin taksówkarzy - jeżeli wyrazili na to
zgodę, 2. podnoszenie kwalifikacji zawodu taksówkarza, 3. utrzymanie statusu zawodu taksówkarza, 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. inicjowanie zmian w zakresie sposobów ustalania cen i strefy cen (stawek taryfowych) na przewóz osób i ładunków taksówkami, 2. współdziałanie z
organami władzy ustawodawczej i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami
społeczno-zawodowymi, 3. przystępowanie do postępowań sądowych, administracyjnych. 4. informowanie członków Stowarzyszenia o działaniach
Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

257 Stowarzyszenie Powermetric
Center

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Rozwój potęgometrii, tj. nauki zajmującej się ilościowym i jakościowym badaniem potęgi jednostek politycznych oraz modelowaniem,
prognozowaniem i symulacjami międzynarodowego układu sił, 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie potęgometrii. 2. Popularyzację wiedzy na temat potęgometrii. 3. Organizowanie konferencji,
warsztatów, odczytów. 4. Działalność popularno-naukową, w tym wydawniczą.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

258 Stowarzyszenie "Obserwatorium
Prawa Wojennego"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Promowanie rozwoju prawa wojskowego i międzynarodowego prawa humanitarnego z uwzględnieniem zasad wynikających z praw człowieka; 2.
Prowadzenie badań w zakresie harmonizacji prawa krajowego z międzynarodowym prawem operacji wojskowych oraz międzynarodowym prawem
humanitarnym i dyscyplinami pokrewnymi; 3. Prowadzenie badań oraz rozpowszechnianie wiedzy o prawie wojskowym, międzynarodowym prawie
humanitarnym, międzynarodowym prawie operacji wojskowych i dyscyplin pokrewnych; 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. publikowanie stanowisk, artykułów, notatek oraz informacji, 2. organizację konferencji, sympozjów oraz odczytów naukowych, 3. współpracę z
Societe Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (International Society for Military Law and the Law of War) z siedzibą w Brukseli, Belgia
oraz z innymi narodowymi grupami Societe Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre (International Society for Military Law and the Law
of War), 4. informowanie członków Stowarzyszenia o działaniach Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

259 Towarzystwo Naukowe
Wschodoznawców

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Organizowanie konferencji naukowych, debat, sympozjów. 2. Działalność wydawnicza. 3. Działalność popularyzatorska w Internecie. 4. Wspieranie
rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Konferencje. 2. Debaty i panele dyskusyjne. 3. Oświadczenia prasowe.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

260 Stowarzyszenie "Pokrzywdzeni
Przez Banki"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Udzielanie wsparcia osobom poszkodowanym w skutek działalności banków oraz innych instytucji finansowych. 2. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Publikowanie stanowisk, artykułów, notatek oraz informacji, 2. Doradztwo prawne i organizacyjne,

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

261 Małopolskie Forum Samorządowe 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 2. Promocja zrównoważonego rozwoju Krakowa. 3. Promocja edukacji. 4. Wspieranie rzeczowe
oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Konferencje. 2. Debaty i panele dyskusyjne. 3. Oświadczenia prasowe.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

262 Stowarzyszenie "Polski
Kolekcjoner"

2021-12-10
2022-09-16
2022-09-16

1.
1. Promocja i popieranie kolekcjonerstwa przedmiotów o istotnej wartości kulturowej lub historycznej, a w szczególności dzieł sztuki, książek oraz
zabytków kultury pisanej, strojów, monet, wytworów rękodzieła ludowego, broni palnej, maszyn, instrumentów muzycznych. 2. Wspieranie rzeczowe
oraz finansowe członków Stowarzyszenia

2
Kraków

3
1. Publikowanie stanowisk, artykułów, notatek oraz informacji, 2. Organizowanie spotkań, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
uczestnictwo w tematyki zbieżnej z celami Stowarzyszenia, 3. Pomoc członkom Stowarzyszenia w tworzeniu lub rozbudowie kolekcji przedmiotów
Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

263 Droga Sprawiedliwości Społecznej 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym
zjawiskom społecznym. 2. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym,
chorym, w szczególności dzieciom i młodzieży. 3. Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego poprzez: udzielanie pomocy (finansowej i rzeczowej) rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2. Poradnictwo prawne, 3. Reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem, 4. Współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

264 Stowarzyszenie "Dziewczyny razem
!"

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Wzmocnienie ruchu feministycznego w Polsce, 2. Budowanie feministycznej filantropii, 3. Działania na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej
we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, 4. Działania na rzecz likwidacji źródłowych przyczyn nierówności i opresji, 5.
Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet, 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie i prowadzenie koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych, 2. Prowadzenie działalności badawczej, 3. Organizowanie i
prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów i konferencji oraz innych form edukacyjnych, 4. Formułowanie stanowisk, opinii,
rekomendacji i ekspertyz związanych z celami Stowarzyszenia, 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, instytucjami
państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w Regulaminie Stowarzyszenia.

ul.Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

265 Stowarzyszenie Energia z Natury 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Promowanie idei demokracji i samowystarczalności energetycznej. Promowanie OZE, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska
naturalnego, 2. Promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie w sferze odżywiania, kondycji fizycznej , zdrowia psychicznego i równowagi
emocjonalnej i psychologicznej, 3. Promowanie idei tolerancji światopoglądowej, wyznaniowej, etnicznej i kulturowej, 4. Działania na rzecz likwidacji
źródłowych przyczyn nierówności i opresji, 5. Upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miast w dziedzinie ładu przestrzennego,
architektury, urbanistyki środowiska przyrodniczego, infrastruktury, gospodarki, transportu, zasobów naturalnych, stosunków własnościowych, kultury,
edukacji sportu oraz warunków życia mieszkańców, 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie i udział w debatach, konferencjach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych, 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizację
koncertów, wystaw, spektakli, umożliwiającej obywatelom jak najszerszy dostęp do dóbr kultury, 3. Opracowywanie, publikowanie i promowanie
projektów rozwiązań, analiz, ekspertyz, opinii, raportów dotyczących spraw z zakresu działalności regulaminowej Stowarzyszenia, 4. Uczestniczenie w
procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym podejmowanie współpracy przy opracowywaniu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w szczególności poprzez wnoszenie uwag
i wniosków oraz zaskarżanie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów
zagospodarowania przestrzennego.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

266 Stowarzyszenie Everest Futures 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Pomoc dla członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób w organizowaniu i uprawianiu turystyki górskiej, turystyki pieszej, turystyki,
turystyki rowerowej, alpinizmu turystycznego, narciarstwa, krajoznawstwa, sportu i rekreacji, 2. Wymiana kulturowa między narodami i
społecznościami, 3. Inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych do podróżowania i poznawania nowych kultur, 4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5. Wspieranie rzeczowe
oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie lub finansowanie treningów sportowych, obozów szkoleniowych, obozów sportowych, wypraw górskich i sportowych, wycieczek,
kolonii, obozów, zimowisk, 2. Pomoc dla członków Stowarzyszenia w nabywaniu sprzętu turystycznego i wspinaczkowego oraz wydawnictw o tematyce
górskiej, 3. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w polskich placówkach oświatowych, pozaświatowych i wychowawczo - opiekuńczych w celu
inspirowania ich podróżowaniem, jak również w celu przełamania stereotypów dotyczących różnic rasowych, kulturowych, religijnych.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

267 Stowarzyszenie Kosmiczna
Ekologia

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Ochrona środowiska, 2. Propagowanie ochrony środowiska wśród obywateli, 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z poszanowaniem obowiązującego prawa. 2. Podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w
kwestii ustanawiania prawa i przepisów ochrony środowiska, w tym w szczególności aktów prawa miejscowego; 3. Wnoszenie uwag i wniosków do
projektów planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Występowanie z zarzutami do planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zaskarżania
w formie przez prawo przewidzianej, w przypadku naruszenia interesu prawnego członków Stowarzyszenia lub interesu prawnego obywateli lub
społeczności, którzy upoważnią Stowarzyszenie do działania w ich imieniu, w sprawach dotyczących ochrony środowiska. 5. Nagłaśnianie przypadków
naruszania prawa ochrony środowiska.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

268 Federacja Poszukiwaczy
Meteorytów

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Poszukiwanie meteorytów dla celów badawczych, naukowych i kolekcjonerskich. 2. Działania na rzecz ochrony przyrody, 3. Działanie na rzecz
ochrony zabytków, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Prowadzenie prac wykopaliskowych i poszukiwawczych za zgodą i wiedzą właściciela terenu i zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem; 2.
Zbiórka złomu i zużytych ogniw elektrycznych oraz nieodpłatne przekazywanie ich do punktów utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3. Organizowanie spotkań z historykami, konserwatorami zabytków, geologami, specjalistami z dziedziny astronomii.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

269 Stowarzyszenie Korporacje Jutra 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Podejmowanie działań w kierunku wszechstronnego rozwoju wiedzy na temat zdrowego stylu życia i jego bezpośredniego wpływu na efektywność
działania firm - w aspekcie ekonomicznym, zawodowym, naukowym, społecznym i kulturowym oraz podejmowanie działań mających na celu
promowanie tej problematyki w kraju i za granicą; 2. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających zdrowemu funkcjonowaniu zarówno w
domu jak i miejscu pracy oraz prezentacja wynikających z tego profitów dla pracowników i pracodawców; 3. Troska o wysoki poziom etyczny i
merytoryczny członków Stowarzyszenia, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Promocja, inicjowanie, organizowanie oraz nieodpłatne realizowanie kampanii społecznych, projektów naukowych, edukacyjnych i integracyjnych w
zakresie kształtowania postaw, rozwoju wiedzy i umiejętności pracy w zdrowym środowisku, wpływu warunków życia i umiejętności oraz jakości
wypoczynku na efektywność pracy; 2. Nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularno-naukowych i
promocyjnych w obszarze zdrowia, wypoczynku, sportu powszechnego;

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30.11.2021 r. NIE - - - -

270 Kongres Przyszłości 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Wspieranie młodego pokolenia Polaków w podejmowaniu działalności obywatelskiej oraz politycznej. 2. Wprowadzenie do polskiego życia
publicznego większego udziału osób młodych i bezpartyjnych. 3. Zbudowanie poważnej i wpływowej organizacji reprezentującej opozycję
pozaparlamentarną, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Wdrażanie i prowadzenie portali internetowych o tematyce obywatelskiej, politycznej i promującej rozwój e- przedsiębiorczości. 2. Organizowanie
internetowego referendum. 3. Przeprowadzanie kampanii społecznych o tematyce obywatelskiej realizowanych głównie w mediach elektronicznych. 4.
Organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji promujących ideę demokracji bezpośredniej, społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowanie młodego
pokolenia w politykę.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

271 Konfederacja Elektromobilności 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Propagowanie, wspieranie i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce
bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę z uwzględnieniem ochrony środowiska, 2. Wspieranie rzeczowe oraz
finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Propagowanie i działanie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej, elektro-mobilności (eco- mobilność), efektywności
energetycznej (smart energy), technologii dla ochrony klimatu (środowiska), w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, 2. Działanie na rzecz
gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 3. Współdziałanie z administracją rządową, samorządami z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi,
izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

272 Stowarzyszenie "Kolekcja Zła” 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Udzielanie wsparcia organizacyjnego oraz pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez nieuczciwych przedsiębiorców działających w branży
modowej; 2. Propagowanie wiedzy na temat dobrych obyczajów kupieckich i stosowania zasad etyki w przedsiębiorczości, ze szczególnym
uwzględnieniem branży modowej; 3. Działanie na rzecz upowszechnienia wiedzy o sposobach zapobiegania nieuczciwym praktykom przedsiębiorców z
branży modowej oraz o dozwolonych prawem sposobach naprawiania skutków takich praktyk, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Inicjowanie postępowań oraz przystępowanie do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami
administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa; 2. Doradzanie
konsumentom oraz przedsiębiorcom, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców z branży modowej; 3. Prowadzenie
działalności informacyjnej, edukacyjnej i kampanii społecznych; 4. Organizowanie nieodpłatnych wykładów, szkoleń i warsztatów w zakresie celów
działania Stowarzyszeni.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

273 Stowarzyszenie Klasyczna
Medycyna Chińska

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, 2. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym,
edukacyjnym, kulturalnym, naukowym i charytatywnym, 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Działanie w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę, poradnictwo, diagnozę i terapię zgodną z założeniami klasycznej medycyny chińskiej i
szeroko pojętej medycyny naturalnej, 2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji i imprez kulturalnych zgodnych z profilem działania
stowarzyszenia, 3. Działalność charytatywną, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i
wydawniczej finansowanej przez stowarzyszenie, służącej do realizacji celów stowarzyszenie.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

274 Klaster Zamówień Publicznych 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Poprawa jakości polskiego systemu zamówień publicznych. 2. Inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie prawa
zamówień publicznych, 3. Integrowanie środowiska uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników i innych osób
zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Nieodpłatne tworzenie analiz, opinii i raportów. 2. Współpracę z władzami administracji publicznej i władzy państwowej w zakresie niezbędnym do
realizacji celów Stowarzyszenia. 3. Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia. 4. Współpracę z organizacjami krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

275 Stowarzyszenie Magia i Astrologia 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Popularyzacja i rozwój astrologii w Polsce, 2. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Integrację środowiska astrologów w Polsce, 2. Wypracowanie standardów nauczania i konsultacji astrologicznej, zarówno pod względem
merytorycznym, jak i etycznym, 3. Opracowywanie i archiwizacja historii astrologii w Polsce oraz dokonań współczesnych polskich astrologów, 4.
Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w Polsce i za granicą, 5. Organizowanie spotkań, wykładów i
odczytów na temat astrologii.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

276 Stowarzyszenie Liderzy w
Energetyce

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Zbudowanie grupy zrzeszającej młodych profesjonalistów w sektorze energetycznym, 2. Poszerzanie wiedzy młodych profesjonalistów w zakresie
sektora energetycznego, 3. Umożliwienie młodym profesjonalistom wymiany poglądów na temat sektora energetycznego w Polsce, 4. Wspieranie
rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Współpraca z ekspertami z branży energetycznej, 2. Organizacja cyklicznych spotkań i wykładów o tematyce związanej z sektorem energetycznym,
3. Budowanie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi organizacjami zrzeszającymi młodych profesjonalistów z branży energetycznej na
świecie, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. 4. Współpraca z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i międzynarodowymi.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

277 Stowarzyszenie Lex Nostra 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Upowszechnianie wiedzy i kultury prawnej; 2. Ochrona środowiska; 3. Ochrona praw przemysłowych; 4. Ochrona równości praw obywateli; 5.
Ochrona interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego w zakresie wolności i praw człowieka, 6. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe
członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Udzielanie pomocy prawnej: ofiarom przestępstw, w sprawach roszczeń alimentacyjnych, w sprawach konsumenckich; 2. Uczestnictwo w
postępowaniach na prawach strony; 3. Współpraca z władzami i instytucjami oraz mediami; 4. Wypowiadanie się na forum publicznym w zakresie
objętym celami Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

278 Federacja Rozwoju Kadr w
Administracji

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Doskonalenie kompetencji kadr w administracji, 2. Podniesienie jakości kształcenia kadr w administracji, 3. Wymiana najlepszych praktyk w
zarządzaniu kadrami w administracji, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizowanie corocznych konferencji i spotkań tematycznych, 2. Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach poprzez realizację
wspólnych projektów, 3. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i najlepszych wdrożeń z zakresu zarządzania kadrami, 4. Działalność wydawnicza.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

279 Grupa Wsparcia Po Kryzysie
Psychotycznym

2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Pomoc psychologiczna skierowana do osób po kryzysach psychotycznych i członków ich rodzin; rehabilitacja po psychozie, 2. Organizacja,
prowadzenie i koordynowanie ogólnopolskiej psychologicznej poradni mailowej i telefonicznej skierowanej do osób po kryzysach psychotycznych i
członków ich rodzin, 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób po kryzysach psychotycznych, zagrożonych: bezrobociem,
ubóstwem, samotnością, bezdomnością, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Udzielanie bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz wsparcie psychologiczne w formie porad bezpośrednich, drogą mailową i
telefoniczną pacjentom po kryzysach psychotycznych oraz członkom ich rodzin, 2. Organizowanie miejsc bezpłatnej psychoterapii i wsparcia
psychologicznego w formie indywidualnej i grupowej, skierowanych do osób po kryzysie psychotycznym i członków ich rodzin., 3. Popularyzowanie
psychologii poprzez aktywność wydawniczą i medialną, celem przekazywania wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego, psychoedukacja o
tematyce etiologii zaburzeń psychotycznych, przebiegu choroby, jej konsekwencji, sposobów zapobiegania i radzenia sobie.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

280 Hello Africa Center
2021-12-10
2022-09-16
2022-09-16

1.
1. Pomoc społeczną umożliwiająca zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów Afryki, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzin masajskich, 2. Niesienie pomocy w każdym wymiarze, a w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i
medycznej wśród osób z biedniejszych regionów Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin masajskich, 3. Ochronę i promocję zdrowia wśród osób
pochodzących z biedniejszych regionów Afryki, 4. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Dobroczynna pomoc rzeczowa i finansową na rzecz rodzin pochodzących z biedniejszych regionów Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
masajskich, 2. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub
zagranicznych., 3. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, 4. Współpraca z osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -

281 Stowarzyszenie INFORMS 2021-12-10
2022-09-16

1.
1. Stworzenie forum wymiany doświadczeń w zakresie zastosowań metod zarządzania i badań operacyjnych. 2. Stworzenie forum dla spotkań
praktyków i naukowców reprezentujących dziedzinę zarządzania i badań operacyjnych, 3. Wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków
Stowarzyszenia.

2
Kraków

3
1. Organizację seminariów i spotkań roboczych, 2. Działalność propagatorską w zakresie realizacji celów, 3. Działalność wydawniczą w zakresie
realizacji celów.

ul. Komuny Paryskiej 1
30-389 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ewelina Świętek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 30 listopada
2021 r.

NIE - - - -
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282 NEVER GIVE UP MUSZKIETEROWIE
SZPIKU 2021-12-21

1.
1. Pomoc społeczna, w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, refundacja kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu
medycznego oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2. Udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom niepełnosprawnym i poważnie przewlekle
chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji w kraju i zagranicą; 3. Pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych i poważnie przewlekle chorych; 4. Udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym, poważnie przewlekle
chorym oraz ich rodzinom; 5. Pomoc oraz wsparcie finansowe i niefinansowe instytucji działających na rzecz rehabilitacji fizycznej, społecznej i
zawodowej oraz leczenie w kraju i poza krajem osób niepełnosprawnych, osób z chorobami nowotworowymi oraz poważnie i przewlekle chorych; 6.
Likwidacja dysproporcji barier społecznych powstałych pomiędzy osobami niepełne- sprawnymi i osobami poważnie, przewlekle chorymi i ich rodzinami
a resztą społeczeństwa; 7. Upowszechnienie i rozwój Sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury sportowej osób niepełnosprawnych oraz osób
poważnie i przewlekle chorych i ich rodzin we wszystkich jego formach i rodzajach; 8. Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie
poziomu leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 9. Organizowanie akcji mających na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu
medycznego oraz innego sprzętu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia; 10. Działalność charytatywna; 11. Działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz poważnie i przewlekle chorych; 12. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności
profilaktyki chorób nowotworowych krwi; 13. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych w szczególności
dzieci oraz działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia; 14. Propagowanie idei pozyskiwania dawców krwi, szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego
15. Wspieranie postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku kostnego i krwi; 16. Zapewnienie obywatelom równego dostępu do
informacji dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych oraz ich diagnozowania i leczenia; 17. Wspieranie osób wymagających szczególnej opieki i
ich rodzin oraz pomoc w przeciwdziałaniu ich społecznego wykluczenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego; 2. Prowadzenie
kampanii społecznych na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia; 3. Prowadzenie działalności wydawniczej; 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i
szkoleniowej w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i transplantacji szpiku kostnego; 5. Prowadzenie
punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych form poradnictwa i punktów informacyjnych; 6. Prowadzenie profilaktyki
społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy; 7. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych; 8.
Organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno- obywatelskich; 9. Współpracę z lokalnymi instytucjami samorządowymi;
10. Współpracę międzynarodową; 11. Wspieranie finansowe oraz rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o
której mowa w ust.7 dotyczącym celów Stowarzyszenia; 12. Wspieranie rzeczowe - aparaty lub urządzenia ratujące życie innych placówek i instytucji
określonych w punkcie 11; 13. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji Celu Stowarzyszenia i nieodpłatne przekazywanie lub
udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w punkcie 11; 14. Prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski
oraz baz danych związanych z tymi programami; 15. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki
mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 16. Prowadzenie szkoleń w
zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przed medycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar
wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamion kataklizmu; 17. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków
finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych 18. Udzielenie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i
rehabilitacji osób z chorobą nowotworową, osób niepełnosprawnych oraz osób poważnie i przewlekle chorych. 19. Prowadzenie indywidualnych i
grupowych zajęć fizjoterapeutycznych; 20. Organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą; 21. Organizowanie opieki całodobowej; 22.
Wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz osób poważnie i przewlekle chorych i ich rodzin; 23. Udzielenie pomocy
w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz osób poważnie i przewlekle chorych;
24. Udzielenie pomocy finansowej zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i osób
poważnie, przewlekle chorych; 25. Udzielenie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób
niepełnosprawnych oraz osób poważnie, przewlekle chorych; 26. Spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych; 27.
Organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych w kraju i
poza krajem osób niepełnosprawnych i osób poważnie chorych wraz z ich rodzinami i opiekunami.

ul. Nad Potokiem 6/31
30-830 Kraków

Członkami zarządu są: Agnieszka
Dobrzycka - Prezes Zarządu
Tomasz Samp - Wiceprezes
Zarządu Jakub Kopysiewicz -
Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 10.12.2021 r. NIE - - - -

283 "Dwór Małopolski" 2021-12-27

1.
Celem Stowarzyszenia jest: - inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu ochrony ; - podejmowanie działań związanych z
ochroną zasobów kulturowych i przyrodniczych na obszarze małopolski; - stwarzanie warunków dla rozwoju popularyzacji wiedzy o środowisku
przyrodniczo-kulturowym, w tym o zespołach dworsko parkowych na terenie Województwa Małopolskiego; - dbanie o zachowanie dziedzictwa
kulturowego terenów małopolskich, - kształtowanie postawy dbałości o środowisko historyczno- kulturowo- krajobrazowe, - podejmowanie działań dla
ochrony Zespołów Dworsko -Parkowych i ich otoczenia.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - organizowanie kursów, plenerów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, warsztatów, sympozjów,
seminariów, itp., z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym, zabytkach , zespołach dworsko- parkowych, oraz metöd
ich ochrony; - opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego, planowanych inwestycji oraz w kwestii wszelkich
działań mogących stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, kulturowego, w tym zabytkowych zespołów, parków jak i całego naturalnego ich
otoczenia, - współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi, organizacjami, oraz instytucjami naukowymi w
zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia metod ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów kulturowych w egzekwowaniu istniejących
przepisów służących ochronie zasobu kulturowego i środowiska naturalnego, - podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną
prawna terenów i budynków mających znaczenie historyczne, przyrodnicze i kulturowe, - występowanie na prawach strony w postępowaniach
administracyjnych i sądowych, które mogą prowadzić do wydania opinii lub uprawomocnienia się decyzji, których wykonanie - w ocenie Stowarzyszenia
- wpłynie na chronione elementy przyrody i zespoły dworsko-parkowe, - współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu
realizacji celów stowarzyszenia; prowadzenie poradnictwa w zakresie czynnej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych; - upowszechnianie
wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski; - kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących przedmiotu działania stowarzyszenia, -
inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę zabytków i środowiska przyrodniczo kulturowego na obszarze Małopolski, - inicjowanie,
organizowanie i finansowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich, związanych z Polską; - występowanie z wnioskami i postulatami
pod adresem organów państwowych i samorządu terytorialnego; - wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac naukowych, - wykonywanie
zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego; - organizowanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów
stowarzyszenia.

ul.Łobzowska 20/16
31-140 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz
Popławski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
19.12.2021 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

285 "Dom Światła i Dźwięku" 2022-01-24
2023-01-24

1.
1.wspieranie oryginalnych i wartościowych inicjatyw artystycznych, w szczególności muzycznych; 2.stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju
artystycznego członków stowarzyszenia oraz promocja ich twórczości; 3. integracja środowisk twórczych, działanie na rzecz współpracy artystów
reprezentujących różne dziedziny sztuki.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń o charakterze artystycznym; 2. inicjowanie spotkań
poświęconych kulturze; 3. współpracę z ośrodkami badań naukowych; 4. działalność edukacyjną.

ul. Młyńska 4/81
31-469 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał Dorman

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
3.11.2021 r.
Uchwała z dnia
16.01.2023 r.

NIE - - -

Uchwała o zmianie
nazwy
stowarzyszenia
"Przestrzenie
Sztuki" z dnia
16.01.2023 r.
Uchwała o zmianie
siedziby
stowarzyszenia
"Przestrzenie
Sztuki" z dnia
16.01.2023 r.

286 Stowarzyszenie Pomocy Strażakom 2022-02-07

1.
1. promocja działalności w straży pożarnej, 2. wsparcie strażaków poszkodowanych na służbie, 3. kształtowanie odpowiedzialnych postaw
obywatelskich w zakresie postępowania z ogniem.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. organizację i finansowanie konkursów, wykładów, warsztatów, prelekcji, szkół letnich i innych form
kształcenia; 2. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, pozwalającej na propagowanie celów Stowarzyszenia; 3.
prowadzenie badań oraz analiz w obszarach związanych z celami Stowarzyszenia; 4. organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych
projektów badawczych; 5. prowadzenie zbiórek charytatywnych, 6. tworzenie i finansowanie stypendiów; 7. współpracę z instytucjami państwowymi i
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz
innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia; 8. współdziałanie z osobami, organizacjami oraz instytucjami dla
osiągnięcia celów regulaminowych Stowarzyszenia.

ul. Praska 34 a/ 24
30-328 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Antoni Smółka

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała 2/2022 z
dnia 2.02.2022 r. NIE - - - -

287
Konfederacja Rycerskiego i
Szpitalniczego Zakonu Św. Łazarza
z Jerozolimy

2022-02-14

1.
a) formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Błogosławionego Gerarda de Martigues; b) oddawanie czci modlitwą i czynem Świętemu Łazarzowi
z Jerozolimy; c) prowadzenie działalności charytatywnej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) współpracę ze stowarzyszeniami wiernych Kościoła Katolickiego oraz innymi organizacjami
charytatywnymi; b) organizowanie spotkań, konferencji.

ul. Św. Sebastiana 34/4
31-051 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał
Daszczyszak

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3 z
dnia 25 stycznia
2022 r.

NIE - - - -

288 T - POSE 2022-02-16

1.
- Wspieranie działań młodych i aktywnych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie przyszłości Małopolski jak i całej Europy; - Wspieranie
rozwoju umiejętności i talentów młodzieży; - Tworzenie możliwości dla młodzieży do aktywnego brania udziału w życiu społecznym, edukacji
nieformalnej oraz animacją czasu wolnego; - Stwarzanie okoliczności do inspirowania oraz przekazywania wiedzy młodzieży; - Wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości wśród młodzieży.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: - Nawiązywanie współpracy z lokalnymi placówkami tj. domy kultury/szkoły/organizacje; - Organizację
warsztatów, szkoleń oraz eventow społecznych; - Spotkania młodzieży mające na celu podnoszenia świadomości obywatelskiej oraz swoich możliwości
rozwoju; - Tworzenie projektów rozwojowych dla młodzieży, przy współpracy międzynarodowej.

ul. Sebastiana Klonowica 28/34
30-654 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Adrianna Ubik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2022
z dnia 7.02.2022 r. NIE - - - -

289
Stowarzyszenie Właścicieli Domów
Jednorodzinnych przy ul. Sadowej
24 a-26 p w Wieliczce

2022-02-16

1.
Celem Stowarzyszenia jest zarządzanie działką drogową 641/6, 641/9, 641/10, 635/1, 636/1, 639/1, 1201/1, 1202/1 w Wieliczce, przy ul. Sadowej 24 a -
26 p.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: a) Zarządzanie działkami opisanymi w rozdziale 1 pkt 2. b) Wymianę informacji między członkami. c)
Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz remontów. d) Dostawę mediów i usług na potrzeby użytkowników działki drogowej. e) Rozliczenie kosztów
działalności na członków stowarzyszenia i kontrahentów ( niezrzeszonych współwłaścicieli działki drogowej). f) Reprezentowanie interesów zbiorowych
swoich członków wobec organów władzy publicznej i samorządowej. g) Integracja społeczności.

ul. Rzemieslnicza 1/511
30-363 Kraków

Członkami zarządu są: Piotr
Bondal Prezes Zarządu Karolina
Smok Członek Zarządu Kazimierz
Burzawa Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 4/2022
z dnia 15 lutego
2022 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
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zwykłego
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zwykłego
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publicznego

Przekształcenie
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stowarzyszenia

zwykłego
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stowarzyszenia

zwykłego
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stowarzyszenia
zwykłego
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Uwagi

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

290
POLSKIE TOWARZYSTWO
ULTRASONOGRAFII
FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

2022-03-01

1.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu ultrasonografii fizjoterapeutycznej i fizjoterapii.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: A. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym B. Współpracę z izbami
medycznymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami, podmiotami, stowarzyszeniami, krajowymi i zagranicznymi C. Kierowanie
postulatów do izb medycznych, organów administracji publicznej i władz D. Organizowanie konferencji i szkoleń. E..Organizowanie wydarzeń
edukacyjnych, kulturalnych, promocyjnych propagujących ultrasonografię fizjoterapeutyczną i wiedzę medyczną w formie stacjonarnej oraz
wyjazdowej F. Prowadzenie działalności wydawniczej G. Współpracę z instytucjami edukacyjnymi, oświatowymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia H. Udzielanie pomocy materialnej I. Gromadzenie i pozyskiwanie środków rzeczowych, finansowych oraz usług
przeznaczonych na realizację celów statutowych J. Wszelkie działania wspierające rozwój ultrasonografii fizjoterapeutycznej K. Promowanie
ultrasonografii fizjoterapeutycznej w środowisku medycznym L. Badania naukowe w zakresie ultrasonograrfii fizjoterapeutycznej i fizjoterapii M.
Opiniowanie i monitorowanie jakości wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, treningów, warsztatów i in. z zakresu ultrasonografii fizjoterapeutycznej i
fizjoterapii N. Opracowanie wytycznych prowadzenia szkoleń z zakresu ultrasonografii fizjoterapeutycznej i fizjoterapii.

ul. Olszańska 5
31-513 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksander
Zagórski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 14
lutego 2022 r. NIE - - - -

291
"SZEROKIEJ DROGI" Stowarzyszenie
na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

2022-03-03
2023-05-15

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2) pomoc ofiarom przestępstw
drogowym, 3) działalność oświatowa w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa w mchu drogowym, 4) działalność dobroczynna, w szczególności na
rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, 5) pomoc w rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów - ofiar wypadków drogowych.

2
Województwo małopolskie

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz 4) organizowanie spotkań,
konferencji, szkoleń, 5) wydawanie i dystrybucję wydawnictw dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym 6) organizowanie pomocy prawnej
ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw drogowych, 7) organizowanie pomocy finansowej ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw drogowych.

os. Słoneczne 13
31-957 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Ireneusz Ciągała

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
22.12.2021 r. NIE - - - -

292 Monumenta Piłsudczana 2022-03-09

1.
a. Popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego-jako wzorca patriotycznego. b. Popularyzowanie postaci
związanych z otoczeniem Józefa Piłsudskiego i popularyzujących jego pamięć. c. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami
moralnymi Józefa Piłsudskiego. d. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei Józefa Piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby Ojczyźnie. e. Inspirowanie do
tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających Józefa Piłsudskiego oraz ludzi związanych z
osoba Marszałka i jego ideami. f. Prowadzenie działalności wydawniczej, multimedialnej, popularno-naukowej propagującej spuściznę myśli
państwowotwórczej i politycznej Józefa Piłsudskiego. g. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, obywatelskiej, walki o kultywowanie tradycji
narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach lokalnych jak i na szczeblu ogólnokrajowym. Popularyzacja idei i postaw
związanych z I Rzecząpospolitą w działalności i tradycji związanej z Józefem Piłsudskim.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Organizowanie sympozjów, imprez o charakterze plenerowym, sesji i prelekcji popularno-naukowych,
b) Opiekę nad miejscami pamięci narodowej, c) Wydawanie pisma Monumenta Piłsudczana oraz innych wydawnictw zwartych, d) Gromadzenie
pamiątek związanych z Józefem Piłsudskim. e) W szczególności Stowarzyszenie włączać i angażować będzie do swej działalności młodzież f) Udział w
programach stypendialnych i grantowych. g) Kreowanie e-pamięci o Józefie Piłsudskim, postaciach z jego otoczenia i upamiętniających go. h)
Wyróżnień i odznaczeń

ul. Karmelicka 32 ZNP Kraków-
Śródmieście
31-128 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotr Wierzbicki

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
27.12.2021 r. NIE - - - -

293 Międzynarodowe Triennale Rzeźby
Ceramicznej

2022-03-11
2022-04-22

1.
a. działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o współczesnej, światowej rzeźbie ceramicznej i pobudzanie kreatywności w tej dziedzinie sztuki b.
współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie wystawiennictwa, promocji i informacji c. tworzenie warunków do gromadzenia,
przetwarzania i upowszechniania danych związanych z tą dziedziną sztuki d. tworzenie podstaw finansowych dla realizacji jej celów Regulaminowych e.
tworzenie podstaw finansowych dla realizacji jej celów regulaminowych f. cykliczna konfrontacja współczesnych postaw artystycznych w materii
ceramiki g. przegląd rzeźby ceramicznej europejskiej i ogólnoświatowej h. prezentacja aktualnych tendencji i poszukiwań we współczesnej ceramice
artystycznej i pokazanie różnorodności technik ceramicznych i. utworzenie przestrzeni dla dyskusji, spotkań, edukacji, wymiany myśli i doświadczeń j.
podniesienie rangi i potencjału materii ceramicznej k. propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych promujących i wspierających
działania w dziedzinie ceramiki l. promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia w dziedzinie ceramiki ł. promocja ceramiki polskiej i zagranicznej

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: a. organizację Międzynarodowego Triennale Rzeźby ceramicznej w cyklu trzyletnim wraz ze wszystkimi
cyklicznymi i programowymi wystawami w kraju i za granicą b. organizowanie spotkań, plenerów, sympozjów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez c. prowadzenie biura organizacyjnego triennale, centrum informacji o ceramice współczesnej d. prowadzenie działalności wydawniczej,
informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej e. prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych f. współpracę z wszelkimi
osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania g. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów
zainteresowanych rozwojem MTRC h. inne działania realizujące cele regulaminowe

ul. Skrzatów 3
31-560 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Stanisław Brach

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 21
01.2022 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

294 Małopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt 2022-03-17

1.
1) ratowanie zwierząt z terenów objętych wojną lub zagrożonych działaniami zbrojnymi 2) opieka i polepszenie warunków bytowych dla zwierząt 3)
poszukiwanie nowego miejsca schronienia dla zwierząt

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) aktywna
organizacja oraz uczestnictwo w akcjach odnajdywania zwierząt, które potrzebują udzielenia niezbędnej pomocy 6) transport zwierząt do bezpiecznych
miejsc schronienia

ul. Gołaśka 1/ 9
30-619 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Klaudia
Borowska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 07/03/2022 NIE - - - -

295
Stowarzyszenie zwykłe Na Rzecz
Imigranckich Rodzin Osób z
Niepełnosprawnością "Patchwork"

2022-03-17

1.
1. działalność edukacyjną i kulturalną, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kuIturalnych, w
szczególności na rzecz Rodzin; 2. pomoc informacyjną, psychologiczną, prawną na rzecz Rodzin; 3. działalność na rzecz integracji i adaptacji Rodzin; 4.
rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji; 5. niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej,
prawnej oraz w razie potrzeby charytatywnej.

2
obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa i województwa małopolskiego

3
1. organizację warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych, ekologicznych, artystycznych,
teatralnych oraz filmowych dla Rodzin; 2. organizację projektów badawczych; 3. organizację wydarzeń, mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu w
Rodzinach; 4. organizację pomocy domowej i opieki nad dzieckiem; 5. realizację długofalowych projektów terapii, adaptacji i integracji do życia Rodzin;
6. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach regulaminowych, w tym propagowanie
i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, konferencji, seminariów, szkoleń i
wykładów; 7. prowadzenie działalności wydawniczej; 8. finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie Rodzin; 9. gromadzenie funduszy na działalność
stowarzyszenia; 10. zapewnienie stosownych miejsc zamieszkania, w tym różnych form mieszkalnictwa chronionego oraz stworzenie perspektywy
godziwego życia; 11. organizację turnusów rehabilitacyjnych dla Rodzin.

os. Piastów 56 b/ 90
31-625 Kraków

Członkami zarządu są: Mariia
Bukhanovskaia - Prezes Zarządu
Olga Gruneva - Sekretarz Zarządu
Hanna Kibenko - Skarbnik
Zarzadu Maryna Yefremova-
Członek Zarządu Do składania
oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających
łącznie.

Olga Ignatenko Khrystyna
Rudenko

Uchwała z 16
lutego 2022 r. NIE - - - -

296 Stowarzyszenie Luborzycka 2022-03-18

1.
1) podejmowanie działań mających na celu dobro Osiedla; 2) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie degradacji terenów
Osiedla,poszczególnych nieruchomości członków Stowarzyszenia znajdujących się na Osiedl oraz środowiska naturalnego na Osiedlu oraz w jego
otoczeniu 3) działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla; 4) troska o infrastrukturę Osiedla, w szczególności
o oświetlenie części wspólnych, ogrodzenie zewnętrzne, drogę.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez; 2) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania; 3)
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów oraz instytucji w sprawach mogących przyczynić się do poprawy spraw
będących w zainteresowaniu Stowarzyszenia; 4) opiniowanie spraw mających istotny wpływ na sprawy będące w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia;
5) inne działania realizujące cele, dla których Stowarzyszenie zostało zawiązane.

ul. Luborzycka 54 a
31-764 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Biziorek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 12
marca 2022 r. NIE - - - -

297 "Kraków na Pokolenia" 2022-03-18

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa i Małopolski i zwiększenia jakości życia w Krakowie i
Małopolsce

2
Polska

3
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) działalność
wydawniczą w tym wydawanie periodyków, materiałów informacyjnych, plakatów, itp., 6) organizowanie zgromadzeń, 7) prowadzenie działalności
edukacyjnej, 8) przeprowadzenia analiz i badań związanych z jakością życia w Krakowie i Małopolsce, 9) wspieranie osób i organizacji działających na
rzecz rozwoju Krakowa i Małopolski

ul. Głowackiego 10a/ 38
30-085 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Dariusz Badurski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z 1
marca 2022 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

298 PALANYCA 2022-03-25

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność humanitarna oraz działalność w sferze pożytku publicznego, poprzez: 1. niesienie
pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu,l ub dobrobytowi
zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą; 2. dostarczanie pomocy humanitarnej; 3. udzielania pomocy rozwojowej, technicznej,
edukacyjnej i zdrowotnej wszelkim grupom społecznym; 4. propagowanie idei praw człowieka; 5. wspieranie imigrantów, uchodźców i innych grup w
zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i
za granicę; 6. prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz praw człowieka oraz większego
zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych; 7. promocję i organizację wolontariatu; 8. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 9. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej; 10. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 11. działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12. działalność charytatywną; 13. działalność na rzecz integracji
cudzoziemców; 14. ochronę i promocję zdrowia, w tym działa1ność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U.2020.295 ze zm.); 15. . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 16. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 17. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 18. działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym; 19. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 20. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych; 21. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; 22. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży; 23. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 24. działalność na rzecz ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego; 25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 26. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 27.
działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: 28. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 29. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 30.
ratownictwo i ochronę ludności; 31. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 32. działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 33. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 34. działalność
na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 35. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2019.1569 ze zm.); 36. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 37. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 38. działalność na rzecz
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym punktach 1-37 powyżej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) organizowanie zbiórek pub1icznych oraz przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej; 2) organizacje, i współorganizację pomocy medycznej,
akcji ratunkowych, psychoterapii dla ofiar wojen, epidemii, konfliktów zbrojnych, przemocy, klęsk żywiołowych; 3) tworzenie i prowadzenie zaplecza
kwaterunkowego; 4) zakup, przygotowywanie i wysyłanie przedmiotów pomocy humanitarnej, medycznej, obronnej i technicznej, w tym transport za
granicę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, urządzeń technicznych, przeznaczanych do niesienie pomocy ofiarom konfliktów zbrojonych i
wojen; 5) ) gromadzenie i dystrybucję sprzętu niezbędnego dla ochrony i ratowania życia, w tym artykułów pierwszej pomocy; 6) gromadzenie, zakup i
wytwarzanie materiałów i/lub substytutów pomocy medycznej oraz przedmiotów niezbędnych dl;as ludzi dotkniętych sytuacją niezagrażających życiu
lub dobrobytowi; 7) ) wspieranie, organizowanie, prowadzenie oraz promocję zatrudnienia; 8) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
infrastruktury, nauki, edukacji, służby zdrowia, oświaty i wychowania; 9) ) organizowanie i koordynację wjazdów pomocowvch. zarówno osobowych jak
i rzeczowych; 10) 11) realizację działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 12)
działalność terapeutyczną; 13) działalność wydawniczą; 14) eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu; 15) zapewnienie powszechnego dostępu do
edukacji; 16) zapewnienie powszechnego dostępu do pomocy medycznej; 17) organizowanie działań mających na celu asymilację i aktywizację
zawodową cudzoziemców, w tym uchodźców; 18) występowanie do organów władzy publicznej w kwestiach istotnych z punktu widzenia celów
regulaminowych Stowarzyszenia; 19) reprezentowanie osób pokrzywdzonych przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi,
administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych
działań prawnych mających na celu ochronę praw człowieka; 20) prowadzenie działalności naukowej w tym organizowanie wkładów, seminariów,
konferencji oraz innych podobnych przedsięwzięć; 21) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie obozów sportowych,
kolonii i półkolonii, wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych; 22) wspieranie osób pochodzących z ubogich środowisk, w tym poprzez edukację i
wychowanie; 23) przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji; 24) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia; 25)
działalność wydawniczą, produkcję filmową, telewizyjnej oraz multimedialną, w tym współpracę z mediami; 26) współpracę ze środowiskami
akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi, a także instytucjami oraz osobami realizującymi cele zbliżone do celów Stowarzyszenia;
27) współpracę z organami administracji rządowej, organami władzy samorządowej i lokalnej, jak również biznesem, klubami sportowymi,
organizacjami gospodarczymi, podmiotami leczniczymi, jak również innymi fundacjami, stowarzyszeniami, grupami wolontaryjnymi, ilekroć działalność
tych podmiotów pozostaje zbliżona z działalnością Stowarzyszenia lub może przyczyniać się do urzeczywistniania jej celów; 28) prowadzenie
działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Stowarzyszenia bądź innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów
Stowarzyszenia, w tym poprzez tworzenie i udostępnianie stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie wyników badań
naukowych, analiz i innych, oraz.prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i propagandowych, oraz organizowanie i
prowadzenie konferencji, seminariów i wizyt studyjnych; 29) pozyskiwanie funduszy i środków we wszystkich formach dopuszczalnych prawem
służących urzeczywistnianiu celów regulaminowych przez Stowarzyszenie, samodzielnie jak i we współpracy z innymi podmiotami, jak również
fundowanie nagród i stypendiów dla beneficjentów Stowarzyszenia; 30) podejmowanie działań w celu wspierania organizacji pozarządowych,
społeczności lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, gospodarki i przedsiębiorczości w szczególności poprzez wspieranie i organizację inicjatyw o
charakterze humanitarnym, edukacyjnym, zdrowotnym i kulturalnym; 31) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wyrównywania barier
edukacyjnych i społecznych; 32) promowanie i popularyzowanie działań charytatywnych oraz wolontaryjnych; 33) promowanie i popularyzowanie
działań charytatywnych oraz wolontaryjnych; 34) działalność na rzecz współpracy biznesu, edukacji, sektora NGO, sektora publicznego; 35)
finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego; 36) wszelkie inne, zgodne z prawem formy aktywności, prowadzące
do faktycznej realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

ul.Kapelanka 5/ 49
30-347 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Iryna Toptunenko

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
22.03.2022 r. NIE - - - -

299 Stowarzyszenie Zwykłe "S7 dalej
od miasta"

2022-04-12
2022-04-22

1.
1) Działanie na rzecz: a. wyznaczenia optymalnego przebiegu nowego odcinka drogi S7 Myślenice - Kraków, b. tworzenia rozwiązań komunikacyjnych,
które będą sprzyjać harmonijnemu rozwojowi Krakowa i Małopolski, c. poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska naturalnego, polepszenia
warunków bytowych mieszkańców, lepszej jakości przestrzeni publicznej oraz poprawy stanu infrastruktury publicznej i usprawnienia transportu
zbiorowego, 2) Podejmowanie innych działań służących dobru Krakowa i Małopolski.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami , 3) kierowanie postulatów, petycji, wniosków, skarg oraz innych przewidzianych w prawie form
wystąpień do organów administracji publicznej i innych instytucji oraz podmiotów, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) prowadzenie
strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, 6) przygotowanie oraz wydawanie opinii, ekspertyz, broszur informacyjnych i innych
publikacji, 7) inne działania służące realizacji celów.

ul. Zabawa 28/ LU1
30-653 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Joanna Guzik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 3
kwietnia 2022 r. NIE - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

300 Stowarzyszenie Artystyczne Koło 2022-04-21
2022-04-22

1.
- działalność artystyczna; - realizowanie i propagowanie idei samokształcenia; - zachęcanie do wymiany wiedzy i umiejętności artystycznych w duchu
upodmiotowienia wszystkich członków Stowarzyszenia; - szeroko rozumiana animacja społeczno - kulturalno- artystyczna środowisk lokalnych; -
uwrażliwianie na wartości estetyczne.

2
Kraków

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - twórczość artystyczną członków; - udostępnianie członkom przestrzeni do działalności twórczej; -
animację artystyczną; - zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; - współprace z organami administracji publicznej oraz
innymi instytucjami i podmiotami; - organizowanie spotkań, warsztatów i wydarzeń artystyczno - kulturalnych.

ul. Gabriela Narutowicza 20/74
31-214 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marta Staszków

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3/2022
z dnia 18 kwietnia
2022 r.

NIE - - - -

301 "Stowarzyszenie dla mężczyzn
Patriarchat" 2022-04-27

1.
1.Stworzenie nowej Patriarchalnej kultury, w której mężczyźni współpracują ze sobą dla dobra indywidualnego oraz dobra całego Patriarchatu. 2.
Kształtowanie postawy patriarchalnej, na która składają się cechy takie jak: a. Bezkompromisowość, Asertywność, Odpowiedzialność, Opanowanie,
Pracowitość, Celowość, Dbanie o siebie, Kontrola otoczenia, Zapobiegliwość, Dociekliwość, Lakoniczność.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1) Organizowanie spotkań, rozmów, szkoleń, wyjazdów, rozmowy z politykami, dziennikarzami, liderami innych ugrupowań i społeczności, doradzanie
w kwestiach prawnych. 2) Rozwijanie wirtualnej encyklopedii Stowarzyszenia. 3) Doradztwo i reprezentacja członków Stowarzyszenia w sporach w
sprawach życia codziennego, zawodowego i społecznego. 4) Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym i
krajowym. 5) Tworzenie poradników oraz systemów szkoleń, które będą nauczań jak propagować postawy Patriarchalne w życiu codziennym. 6)
Organizacja wyjazdów rekreacyjnych.

ul.Szlak 30/5
31-153 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mateusz
Curzydło

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
18.04.2022 r. NIE - - - -

302
STOWARZYSZENIE STRZELECKO-
KOLEKCJONERSKIE "SKRZYDŁA
WOLNOŚCI"

2022-04-27

1.
1) Szerzenie wiedzy na temat broni, obronności i militariów; 2) Popularyzacja strzelectwa, kolekcjonowania broni, historii ,militariów, organizacja oraz
ułatwianie dostępu do kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji i militariów; 3. popularyzacja wiedzy na temat zasad regulujących dostęp do
broni; 4) Kształtowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy i miłośników broni i przeciwdziałanie stereotypom na temat posiadaczy broni; 5) Rozwijanie
umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia; 6) Wspieranie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni i amunicji; 7) Organizowanie i udział w
rekonstrukcjach historycznych, pokazach, ekspozycjach z wykorzystaniem broni palnej i innej; 8) Upowszechnianie i ochrona wolności i swobód
obywatelskich zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej i innej; 9) Rozwijanie poczucia patriotyzmu, odpowiedzialności za ojczyznę w czasach
pokoju i wojny.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie spotkań, treningów strzeleckich, zawodów, szkoleń, 2. Współpracę z organizacjami i
instytucjami o zbliżonym profilu działania, 3. Promowanie rekreacyjnych form uprawiania strzelectwa, 4. Wspieranie i pomoc członkom Stowarzyszenia
we wszelkich zagadnieniach związanych z charakterem i działalnością Stowarzyszenia.

ul. Chmieleniec 12 m.5
30-348 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Adam
Danhoffner

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 4/2022
z dnia 22.04.2022
r.

NIE - - - -

303
Stowarzyszenie Właścicieli Domów
Jednorodzinnych Grabówki 470/1 -
470E/2

2022-05-23

1.
Celem Stowarzyszenia jest zarządzanie działką drogową 405-411 w Wieliczce, Grabówki 470/1 - 470E/2.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Zarządzanie działkami opisanymi w rozdziale 1 pkt.2. b) Wymianę informacji między członkami. c)
Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz remontów. d) Dostawę mediów i usług na potrzeby użytkowników działki drogowej. e) Rozliczenie kosztów
działalności na członków stowarzyszenia i kontrahentów (niezrzeszonych współwłaścicieli działki drogowej). f) Reprezentowanie interesów zbiorowych
swoich członków wobec organów władzy publicznej i samorządowej. g) Integracja społeczności.

ul.Rzemieślnicza 1/703
30-363 Kraków

Członkami zarządu są: Bartłomiej
Perz - Prezes Zarządu Tomasz
Pyzik - Członek Zarządu Joanna
Góra - Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2022
z dnia 12 maja
2022 r.

NIE - - - -

304 Stowarzyszenie FORT 47 2022-05-23

1.
1. Promocja obronności. 2. Działanie na rzecz zmian w prawie w zakresie: a. upowszechniania dostępu do broni, w szczególności palnej, b. ułatwienia
tworzenia i funkcjonowania organizacji paramilitarnych, w tym szkolenia ich członków, zarówno samodzielnego, jak i we współpracy z Siłami Zbrojnymi
RP. 3. Działanie na rzecz podniesienia potencjału militarnego RP poprzez organizację ochotniczej obrony terytorialnej. 4. Podnoszenie umiejętności i
wiedzy członków Stowarzyszenia w zakresie obronności, pierwszej pomocy oraz kultury fizycznej. 5. Promowanie postawpatrotycznych w społeczetwie.
6. Zrzeszanie osób kolekcjonujących historyczne i współczesne militaria, w tym wyposażenie, umundurowanie, broń białą, cięciwową i palną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. 7. Popularyzacja strzelectwa sportowego, rekreacyjnego i historycznego oraz kolekcjonowania broni palnej, w
szczególności broni historycznej i zabytkowej, 8. Popularyzacja wiedzy na temat militariów, w tym broni palnej, jeje dostepności, zdobywania i
podnoszenia umiejętności strzeleckich, a także bezpiecznego i odpowiedzialnego posługiwania się bronią. 9. Opieka na d zabytkami architektury i
techniki, w tym w szcególności o charakterze militarnym. 10. Opieka nad historycznyi i zabytkowymi pojazdami miechanicznymi, krzewienie kultury
motoryzacyjnej, zdobywanie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o historii motoryzacji.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 2. Działalność edukacyjną w formie organizowanych sympozjów, konferencji, szkoleń, wykładów i
tworzenia stron oraz profili internetowych, zawierających prezentację wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie. 3. Współpracę z władzami
samorządowymi i rządowymi, w szczególności Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Siłami Zbrojnymi RP oraz z krajowymi i zagranicznymi
stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach. 4. Udział w okolicznościowych uroczystościach patriotycznych , wspieranie organizatorów takich
imprez pod względem kadrowym i logistycznym, a także występowanie ze stosownymi inicjatywami i samodzielna aktywność organizacyjna w takim
wymiarze. 5. Udział w imprezach i zawodach oraz organizację imprez rekonstrukcyjnych, historycznych, sportowych, strzeleckich i kolekcjonerskich. 6.
Udział i organizację inicjatyw mających na celu ratowanie zagrożonych zabytków architektury i techniki, w szczególności militarnej i motoryzacyjnej.

ul. Jodłowa 22
30-251 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Kamil Sienkiel

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

23 kwietnia 2022 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

305 Stowarzyszenie strzelców i
kolekcjonerów broni "SAKO" 2022-05-25

1.
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób kolekcjonujących broń palną, militaria oraz zainteresowanych utworzeniem takiej kolekcji.
2. Poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat przepisów prawa związanych z bronią palna w tym kolekcjonowaniem. 3. Poszerzanie wiedzy,
popularyzacja oraz wymiana doświadczeń na temat broni palnej, militariów oraz innych elementów około tematycznych. 4. Doskonalenie umiejętności
strzeleckich członków Stowarzyszenia oraz posługiwanie się bronią w ramach obowiązującego prawa. 5. Popularyzacja pozytywnego wizerunku
strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni i militariów. 6. Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez
praworządnych obywateli. 7. Krzewienie postaw obywatelskich oraz idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża
polskiego i walk o niepodległość.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Wzajemną pomoc członków i wspieranie się w tworzeniu i rozwijaniu swoich kolekcji. 2. Współpracę z
osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 3. Występowanie z wnioskami oraz opiniami do właściwych organów administracji jako formy
pomocy członkom w realizacji swoich pasji kolekcjonerskich i strzeleckich. 4. Propagowanie idei legalnego i odpowiedzialnego dostępu do broni palnej.
5. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

ul. Dobrego Pasterza122 c /46
31-416 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Paweł
Tatarczyński

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

14 maja 2022 r. NIE - - - -

307 STOWARZYSZENIE OBRONY TYŃCA 2022-06-29

1.
a) Pobudzanie i wspieranie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla rozwoju i obrony praw i wartości obywatelskich; b) Ochrona przestrzegania
prawa; c) Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych, zabytkowych , urbanistycznych i krajobrazu Tyńca i okolic; d) Rozwój współdziałania
stowarzyszenia i obywateli z administracją państwowa, samorządowa i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi; e) Udzielanie społeczeństwu i
władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju, a także opiniowanie większych przedsięwzięć
inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów; f) Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców, popieranie inicjatyw społecznych,
kulturalnych i gospodarczych; g) Poznawanie i popularyzacja historii Tyńca i okolicy; h) Tworzenie, zbieranie, utrwalanie i zabezpieczanie obrazów
fotograficznych i filmowych, dokumentów, relacji oraz wszelkiego rodzaju zapisów; i) Promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty
i edukacji; j) Wspieranie współdziałania w organizacji życia kulturalnego i sportowego; k) Obrona i popularyzowanie walorów turystycznych Tyńca; l)
Wspieranie tynieckich przedsiębiorców, wyrobów i usług; m) Otaczanie zabytków historii, miejsc pamięci narodowej, pomników przyrody odpowiednią
opieką; n) Działania na rzecz integracji europejskiej; o) Krzewienie kultury; p) Przyczynianie się do harmonijnego łączenia ochrony wartości
przyrodniczych i kulturalnych z nowymi realizacjami urbanistyczno -architektonicznymi i komunikacyjnymi; q) Przyczynianie się do zachowania
równowagi w podziale środków publicznych.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) kierowanie pism, zapytań, wniosków, petycji; b) zbiórkę środków; c) działania prawne; d) uczestnictwo
w zgromadzeniach; e) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej; f) organizację imprez
kulturalnych; g) pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na projekty dotyczące kultury, sztuki i edukacji; h) współpracę ze stowarzyszeniami,
fundacjami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami; i) współdziałanie z komisjami kultury związku województw, gmin, miast, metropolii; j)
promocję wolontariatu i pomoc w jego organizowaniu; k) samokształcenie członków stowarzyszenia; l) działalność wydawniczą; m) finansowe,
rzeczowe, informacyjne wspieranie potrzebujących.

ul. Danusi Jurandówny 29
30-398 Kraków

Członkami zarządu są: Dorota
Palik Anna Iglińska - Gniady
Magdalena Pietrzak Ewa Mazur
Edyta Kłyś Do reprezentacji
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie przynajmniej
dwóch członków zarządu łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 27
czerwca 2022 roku NIE - - - -

308 Postaw na Kraków
2022-07-06
2023-03-01
2023-03-01

1.
1) promowanie i kształtowanie postaw obywatelskich wśród polskiego i europejskiego społeczeństwa; 2) zwiększanie zaangażowania w życie
społeczne; 3) podejmowanie inicjatyw oraz realizacja projektów służących dobru wspólnemu i społeczności lokalnych, polskiego społeczeństwa oraz
społeczności międzynarodowej; 4) szerzenie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków obywateli; 5) umożliwienie członkom
Stowarzyszenia udziału w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach służących dobru wspólnemu danej społeczności; 6)
podejmowanie i dążenie do zacieśniania współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami oraz społeczeństwami krajów Unii Europejskiej; 7) aktywne
uczestnictwo w życiu publicznym; 8) realizacja powierzonych przez podmioty zewnętrzne zadań, w szczególności w zakresie kształtowania i rozwijania
świadomości społecznej obywateli; 9) dążenie do rozwoju umiejętności i kompetencji członków Stowarzyszenia; 10) nawiązywanie współpracy z innymi
organizacjami w celu realizacji wspólnych inicjatyw i projektów; 11) promocja kultury, sportu, turystyki, ekologii, ochrony środowiska oraz osiągnięć
naukowych i technologicznych; 12) propagowanie wartości demokratycznego państwa prawnego oraz idei samorządności, samorozwoju i tolerancji;
13) szerzenie postaw pro-europejskich; 14) wspieranie lokalnych społeczności w realizacji celów pożytku publicznego; 15) podejmowania działań
mających na celu ochronę praw obywatelskich.

2
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) podejmowanie własnych inicjatyw, w szczególności poprzez organizację spotkań, konferencji, szkoleń,
debat, seminariów oraz innego rodzaju wydarzeń; 2) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w szczególności organami samorządowymi,
instytucjami państwowymi i międzynarodowymi, a także organizacjami pozarządowymi; 3) uczestnictwo w inicjatywach i organizacjach lokalnych,
ogólnopolskich oraz międzynarodowych; 4) włączanie się działania różnych instytucji, organizacji i podmiotów prywatnych, a także koordynacja tych
działań; 5) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, charytatywnej i społecznej; 6) realizację projektów zlecanych przez podmioty
zewnętrzne; 7) uczestnictwo w lokalnych ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach, w szczególności w targach, konferencjach i imprezach
sportowych; 8) tworzenie platformy współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz przedstawicielami podmiotów zewnętrznych; 9) gromadzenie
środków finansowych służących podejmowaniu i realizacji inicjatyw własnych oraz zleconych przez podmioty zewnętrzne; 10) aktywną działalność w
przestrzeni publicznej; 11) organizację wymiany międzynarodowej oraz lokalnej; 12) wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji celów osobistych,
zawodowych, pro-społecznych i politycznych.

ul. Kurniki 6/23
31-156 Kraków

Członkami zarządu są: Kamil
Kociołek Przewodniczący Patrycja
Aleksandra Drabik Członek Maciej
Łazor Członek W sprawach
majątkowych do składania
oświadczeń z zakresu praw i
obowiązków Stowarzyszenia
uprawnieni są Przewodniczący
Stowarzyszenia i Skarbnik bądź
Sekretarz i Skarbnik.

Komisja Rewizyjno -
Dyscyplinarna Aleksander
Miszalski Łukasz Sęk
Tomasz Daros

Uchwała 2/22 z
dnia 27 czerwca
2022 r.

NIE - - - -

309 SKALSKI DANCE 2022-07-12

1.
a. Upowszechnianie kultury tańca ze szczególnym uwzględnieniem tańców socjalnych oraz swingowych, zwłaszcza tańca West Coast Swing. b.
Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. Prowadzenie zajęć nauki tańca w oparciu o wiedzę teoretyczna i praktyczną. b. Prowadzenie
warsztatów tanecznych, pokazów tańca, koncertów, prelekcji i festiwali. c. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, kulturalnych i
rekreacyjnych. d. Organizacja krajowych i międzynarodowych wydarzeń artystycznych takich jak: treningi, sesje szkoleniowe, zgrupowania, konkursy,
zawody sportowe, obozy szkoleniowe. e. Zakupy potrzebnych pomocy oraz sprzętu.

ul. Władysława Syrokomli 11a/8
30-102 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marcin Skalski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
12.07.2022 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego
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310 "Huta Jazzu" 2022-07-15

1.
Celami działania Stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1) pracy nad rozwojem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych oraz dbanie o jej należyty
poziom artystyczny i treść; 2) działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z muzyką
jazzową i gatunkami jej pokrewnymi; 3) współpracy o charakterze krajowym i międzynarodowym w zakresie kultury i edukacji muzycznej; 4) opieki nad
rozwojem młodych kadr muzyków, publicystów, organizatorów w obszarach kultury związanych ze sceną jazzową i gatunkami jej pokrewnymi; 5)
promocji i wspierania młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą; 6) skupiania muzyków, twórców, krytyków, organizatorów, przedstawicieli i
działaczy sfery świata muzyki i kultury w kraju i za granicą w organizację współdziałającą we wszechstronnym rozwoju sztuki, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych; 7) kształtowania świadomości artystycznej członków Stowarzyszenia oraz podnoszenie
ich kwalifikacji w zakresie uczestnictwa w kulturze; 8) reprezentowania wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz instytucji i
przedsiębiorstw interesów artystycznych, zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia; 9) współpracy ze światowymi ośrodkami kultury,
organizacjami trzeciego sektora, przedsiębiorstwami i ośrodkami rządowymi związanymi z organizacją życia kulturalnego, że szczególnym
uwzględnieniem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych; 10) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości; 12)
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej: 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania; 15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 17) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy miedzy społeczeństwami; 18) promocji i organizacji wolontariatu; 19) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1) szerokie propagowanie muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych; 2) wspieranie rozwoju talentów,
twórczości i wartościowych osiągnięć w dziedzinie jazzu oraz muzyki pokrewnej; 3) wspieranie młodych twórców, w szczególności ze środowisk
defaworyzowanych; 4 współpracę z innymi organizacjami artystycznymi w sprawach muzycznych i organizacyjnych; 5) organizowanie koncertów,
festiwali w kraju i za granicą; 6) organizowanie warsztatów muzycznych; 7) organizowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w
zakresie twórczości muzycznej; 8) działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń i seminariów; 9)
zakładanie i prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością Stowarzyszenia; 10) organizację konkursów, wystaw i targów; 11)
prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej i producenckiej; 12) monitorowanie i prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania rynku
muzycznego; 13) działania promocyjne i informacyjne związane z prowadzoną działalnością regulaminową; 14) inicjowanie, organizowanie i
prowadzenie imprez artystycznych o charakterze jazzowym i rozrywkowo-tanecznym zgodnie z obowiązującymi przepisami; 15) inicjowanie,
współpracę i udział w wymianie zawodowej i twórczej z organizacjami kulturalnymi za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 16) współpracę z
instytucjami artystycznymi upoważnionymi do organizowania imprez ogólnopolskich i międzynarodowych oraz współpracę przy realizowaniu nagrań,
audycji radiowych i programów telewizyjnych; 17) prowadzenie otwartych klubów ze stałą działalnością artystyczno-muzyczną; 18) prowadzenie
własnych zespołów muzycznych oraz innych grup twórczych zawiązanych z działalnością Stowarzyszenia; 19) organizację i wspieranie imprez
artystycznych we wszystkich formach; 20) organizacje i wspieranie działań edukacyjnych we wszystkich formach; 21) organizację i wspieranie
kampanii społecznych; 22) organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość lokalną;
23) współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich
celów regulaminowych; 24) organizowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości muzycznej; 25)
występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także
instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności regulaminowej; 26) organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na realizację celów
regulaminowych Stowarzyszenia; 27) propagowanie informacji o bieżących i długotrwałych celach Stowarzyszenia tak w kraju, jak i zagranica; 28) inne
formy działalności mogące służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 6/1
31-619 Kraków

Członkami zarządu są: Marek
Hohenauer Prezes Zarządu Rafał
Zabrzeski Wiceprezes Zarządu
Michał Furman Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenie reprezentuje w
zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych dwóch członków
Zarządu - w tym Prezes, działając
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
14.07.2022 r. NIE - - - -

311 Stowarzyszenie Rodziny Jakóbowej
ze Zwiernika 2022-07-27

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest: 1) działalność na rzecz integracji, pielęgnacji tradycji rodzinnych, 2) upowszechnianie działalności rodzinnych na
rzecz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, 3) współpracowanie ze środowiskami lokalnymi.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie
spotkań, konferencji, szkoleń, 5) organizowanie rodzinnych spotkań integracyjnych, 6) zbieranie materiałów historycznych o działalności naszych
przodków, 7) propagowanie i dokumentowanie osiągnięć przodków.

ul. Cystersów 12/5
31-553 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Wojciech
Gawroński

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 26 czerwca
2022 r.

NIE - - - -

312 "SI.NA.L.P. - POLSKA" 2022-07-28
2022-12-29

1.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie, chronienie, pomagania i służenie radą i usługami wszystkim Członkom zrzeszonym w
Konfederacji Związków Zawodowych SI.NA.L.P.

2
Polska

3
Realizowanie w szczególności następujących działań w zakresie ochrony związków zawodowych i obrony interesów zbiorowych jej członków: a. ochronę
interesów ekonomicznych, socjalnych i zabezpieczenia społecznego, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, wszystkich Członków z zachowaniem
bezwzględnej obiektywności i niezależności wobec podmiotów publicznych i prywatnych; b. ochronę Członków w związkach zawodowych oraz w
zbiorowych i indywidualnych sporach pracowniczych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych; c. promowanie i uczestniczenie, za pośrednictwem
przedstawicieli grup zainteresowanych, w zawieraniu ogólnokrajowych układów zbiorowych pracy i porozumień związkowych na poziomie lokalnym; d.
wskazywanie lub wyznaczanie własnych przedstawicieli zarówno w publicznych jak i prywatnych organach, organach lub komisjach, w których
reprezentacja pracowników i emerytów jest wymagana lub dopuszczalna, pod warunkiem wyraźnego upoważnienia organów Konfederacji Związków
Zawodowych SI.NA.L.P.; e.promowanie doskonalenia zawodowego wszystkich Pracowników i świadczenie usług na rzecz swoich Członków, zarówno
bezpośrednio, jaki poprzez szereg autonomicznych podmiotów połączonych i kontrolowanych bezpośrednio przez macierzystą Organizację Związkową;
f. oferowanie usług Członkom poprzez współpracę z firmami i stowarzyszeniami wyspecjalizowanymi w sektorze usług i doradztwa; g. ochronę
wszystkich innych relacji, które powstają podczas negocjacji i poza nimi, a które w każdym przypadku dotyczą interesów wszystkich pracowników
sektora publicznego i prywatnego oraz emerytów i rencistów. 2. Ponadto Stowarzyszenie, pod warunkiem uzyskania upoważnienia Organów
Konfederacyjnych SI.NA.L.P., zapewnia swoim Członkom pomoc i usługi doradcze oferowane przez Organy i Organizacje należące do SI.NA.L.P. ( usługi
patronackie, usługi CAF, usługi AAC, usługi szkoleniowe itp.). 3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów regulaminowych i bez uszczerbku dla
zasady działania non- profit, może prowadzić wszelką działalność finansową i usługową.

ul.Librowszczyzna 4/18a
31-030 Kraków

Członkami zarządu są: Anna
Józefa Sieprawska - Prezes
Zarządu Fryderyk Sieprawski -
Wiceprezes Zarządu Jadwiga
Smolińska - Członek Zarządu W
zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych, Stowarzyszenie
reprezentuje dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2022
z dnia 27 czerwca
2022 r.

NIE - - - -
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313 Sukces 2022-08-02

1.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. Celem działania Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, współzawodnictwa, działań charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji
fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz integracja i wyrównywanie szans w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami, działalność
sportowa oraz działalność w sferze pożytku publicznego, poprzez: 1. promocję i organizowanie wolontariatu; 2. promocję społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. działalność charytatywną; 5. ochronę zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020.295 ze zm.); 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7. promocję,
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8. działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn; 9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11.
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę, wychowanie; 13.działalność na
rzecz dzieci i młodzieży; 14. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15 działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19. działalność na rzecz rodziny , macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym; 21. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w
zakresie określonym w punktach 1- 20 powyżej.

2
-

3
Stowarzyszenie realizuje cel w szczególności poprzez; 1) organizowanie zbiórek publicznych; 2) opracowywanie i realizowanie programów
powstających zarówno z własnej inicjatywy jak i zleconych przez właściwe organizacje i władze, a dotyczące turnusów rehabilitacyjnych, obozów
sportowych i obozów integracyjnych, sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 3) udzielanie swym członkom pomocy w
uprawianiu przez nich sportu, turystyki i wypoczynku oraz stosowania rehabilitacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, 4) organizowanie różnych form
zajęć ruchowych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku, 5) kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-
instruktorskiej i wolontariuszy, 6) działalność zmierzającą do podnoszenia poziomu edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans
beneficjentów Stowarzyszenia; 7) budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, rehabilitacyjnych, gromadzenie środków materialnych i
gospodarowanie nimi zgodnie z ustalonymi celami, 8) nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych; 9) współdziałanie z
organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i spółdzielczymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań wymienionych w
Regulaminie; 10) wymianę informacji i doświadczeń oraz wspólnej- z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granica - realizacji
programów sportowych , kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych; 11) organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych
i informacyjnych, koncertów, wystaw i imprez kulturalnych; 12) działalność wydawniczą; 13) promocję i reprezentowanie klubów i sekcji sportowych
skupionych w Stowarzyszeniu i wokół Stowarzyszenia; 14) działalność terapeutyczną; 15) zapewnianie powszechnego dostępu do edukacji; 17)
organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie obozów sportowych, kolonii i półkolonii, wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych;
18) wspieranie osób pochodzących z ubogich środowisk, w tym poprzez edukację i wychowanie oraz sport; 19) przyznawanie nagród, stypendiów i
dotacji; 20) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia; 21) współpracę z organami administracji rządowej,
organami władzy samorządowej i lokalnej, jak również biznesem, klubami sportowymi, organizacjami gospodarczymi, podmiotami leczniczymi, jak
również innymi fundacjami, stowarzyszeniami, grupami wolontaryjnymi, ilekroć działalność tych podmiotów pozostaje zbieżna z działalnością
Stowarzyszenia lub może przyczyniać się do urzeczywistniania jej celów; 22) prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań
własnych Stowarzyszenia, bądź innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Stowarzyszenia, w tym poprzez tworzenie i udostępnianie stron
internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie wyników badań naukowych, analiz i innych oraz prowadzenie bądź w tym
poprzez udostępnianie stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie wyników badań naukowych, analiz i innych oraz
prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i propagandowych oraz organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów i wizyt studyjnych; 23) pozyskiwanie funduszy i środków we wszystkich formach dopuszczalnych prawem służących urzeczywistnianiu
celów regulaminowych przez Stowarzyszenie, samodzielnie jak i we współpracy z innymi podmiotami, jak również fundowanie nagród i stypendiów dla
beneficjentów Stowarzyszenia; 24) podejmowanie działań w celu wspierania organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, podmiotów ekonomii
społecznej, gospodarki i przedsiębiorczości w szczególności poprzez wspieranie i organizację inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym,
zdrowotnym i kulturalnym; 25) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wyrównywania barier edukacyjnych i społecznych; 26) lobbing oraz
wyrażanie opinii wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli oraz władz samorządowych w zakresie realizacji
celów regulaminowych Stowarzyszenia; 27) promowanie i popularyzowania działań charytatywnych oraz wolontaryjnych; 28) działalność na rzecz
współpracy biznesu, edukacji, sektora NGO, sektora publicznego; 29) wszelkie inne, zgodne z prawem formy aktywności, prowadzące do faktycznej
realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

ul. Łazarza 11/2
31-530 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksandra
Kościółek

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

- NIE - - - -

314 Polskie Stowarzyszenie
Psychoanalityków Jungowskich 2022-08-03

1.
1. Promowanie psychologii analitycznej w Polsce i zagranica. 2. Popularyzacja wiedzy na temat psychologii analitycznej wśród osób zajmujących się
psychoterapią i pomocą psychologiczną. 3.Udzielania różnych form wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej. 4.
Integrowanie oraz reprezentowanie w kraju i zagranicą środowiska psychoanalityków jungowskich oraz osób szkolących się w psychologii analitycznej
w Polsce. 5. Reprezentowanie grup analityków jungowskich w kontaktach z International Association for Analytical Psychology ( IAAP).

2
Rzeczpospolita Polska

3
Cele Stowarzyszenia realizuje się poprzez: 1.Opracowywanie i realizację programów szkoleniowych z zakresu psychologii analitycznej, z
wykorzystaniem funduszy zewnętrznych i własnych, bez prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Prowadzenie ( także na zlecenie) form nowatorskich
i kreatywnych umożliwiających zastosowanie psychologii analitycznej w praktyce. 3. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i
zawodowej. 4. Działalność Stowarzyszenia, we współpracy z IAAP, zmierzającą do tego, aby Stowarzyszenie uzyskało status Grupy Członkowskiej IAAP..

ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

Członkami zarządu są: Łukasz
Muldner - Nieckowski Prezes
Zarządu Krzysztof Rutkowski
Sekretarz Oświadczenia woli w
sprawach majątkowych
Stowarzyszenia składają łącznie
dwie osoby, w tym prezes oraz
skarbnik lub sekretarz.

Komisja Rewizyjna Uchwała z dnia
30.06.2022 r. NIE - - - -
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315 PRZYWRÓCIĆ PRAWO - KOMITET
KRAKOWSKI 2022-08-03

1.
Działanie na rzecz zmiany prawa, a w szczególności działania na rzecz: a/ eliminowania przepisów skutkujących faktyczną dyskryminacją szczególnie w
zakresie ochrony miru domowego, prywatności, własności, danych osobistych oraz danych wrażliwych, a także dobrego imienia; b/ eliminowania
przepisów faktycznie udaremniających dostęp do sądu w szczególności wyeliminowania z przepisów dotyczących zwolnienia z kosztów sądowych i
przyznania adwokata z urzędu konieczności składania oświadczenia co do posiadania nieruchomości oraz ruchomości, a pozostawienie jako kryterium
wyłącznie kwoty dochodu będącej faktycznie w dyspozycji osoby wnioskującej o przyznanie pomocy prawnej; c/ wprowadzania przepisów ułatwiających
eliminowanie z obiegu prawnego prawomocnych, lecz błędnych, wadliwych oraz niesprawiedliwych orzeczeń; wprowadzania przepisów nakazujących
przenoszenie z urzędu rozpatrywania sprawy przez sąd innej apelacji w przypadku gdy jedną ze stron postępowania jest sędzia apelacji właściwej.
Analogicznie w odniesieniu do Prokuratury; d/ wprowadzenie przepisów obligujących Państwo Polskie do natychmiastowego po ujawnieniu, naprawienia
krzywd i negatywnych konsekwencji egzekwowania wadliwych i niesprawiedliwych orzeczeń we wszelkich postępowaniach; e/ wprowadzenie przepisów
o pociąganiu do odpowiedzialności z urzędu i w sposób nieuchronny osób, które niesprawiedliwe orzeczenia wydały, a także osób, których działania
wydanie takich orzeczeń umożliwiły poprzez fałszywe oskarżenia, nierzetelne opinie biegłych, jednostronne gromadzenie dowodów, dopuszczenie do
czynności przeszukania i zabezpieczania dowodów osób nie bezstronnych, mających interes w określonym rozstrzygnięciu sprawy; f/ wprowadzenie
przepisów bezwzględnej ochrony miru domowego i prywatności z rozszerzeniem prawa do obrony koniecznej o kategorię bezwzględnego prawa do
obrony skutecznej miru domowego; g/ radykalne wzmocnienie ochrony własności; h/ radykalne wzmocnienie ochrony prywatności przed hejtem
poprzez ściganie z urzędu zarówno autorów upublicznianych w jakikolwiek sposób pomówień, gróźb oraz treści obraźliwych, poniżających jak też osób
upubliczniających takie treści cudzego autorstwa, a także szczególnie ściganie z urzędu osób, które zainicjowały, pozornie neutralnym, ale
wzbudzającym negatywne emocje wpisem hejt i wpisywanie treści obraźliwych, poniżających, pomawiających oraz gróźb, a także zaostrzenie kar za te
czyny; i/ ochrona praw i wolności człowieka. 2.Działanie na rzecz pomocy osób dyskryminowanych z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności ze
względu na posiadanie zwierząt. 3. Działanie na rzecz pomocy dla osób pozbawionych możliwości zamieszkania. 4. Działanie na rzecz stosowania
takich samych procedur i standardów w dochodzeniach oraz możliwości działania wyłącznie takich samych podmiotów i służb we wszystkich
postępowaniach przygotowawczych karnych, bez względu na rodzaj sprawy i obszar, którego sprawa dotyczy. 5. Przeciwdziałanie tolerowaniu
wadliwego stosowania prawa. 6. Przeciwdziałanie tolerowaniu łamania prawa usprawiedliwianego celem wskazywanym jako słuszny. 7.
Przeciwdziałanie piętnowaniu i stygmatyzowaniu we wszelkich mediach osób korzystających z domniemania niewinności. 8. Przeciwdziałanie
wpływaniu na świadków poprzez przekaz w jakichkolwiek mediach w sprawach niezakończonych prawomocnym orzeczeniem. 9. Traktowanie na równi
działań zmierzających do wpływania na świadków czy to podjętych przez podejrzanego oskarżonego, czy też pokrzywdzonego/oskarżyciela, działania
na rzecz dostrzeżenia, mataczenia przez oskarżycieli posiłkowych i pokrzywdzonych i stanowczej reakcji dla eliminacji tego zjawiska. 10. Działanie na
rzecz stanowczego ścigania i surowego karania funkcjonariuszy policji lub prokuratorów, którzy prowadząc postepowanie rozsyłaliby do jakichkolwiek
podmiotów w celu uzyskania informacji pisma, które oprócz zapytania zawierałyby informacje nie niezbędne dla uzyskania potrzebnych dla
śledztwa/dochodzenia danych np. informacje o podejrzeniach śledczych, dowodach i okolicznościach na tych podejrzeń zdaniem śledczych poparcie i
ujawniających dane osobowe potencjalnych podejrzanych w fazie dochodzenia in rem, co w sposób oczywisty wpływa na potencjalnych świadków i
ukierunkowując ich w sposób oczekiwany śledczych, przekreśla zasadę obiektywizmu i bezstronnych ustaleń. 11. Przeciwdziałanie lichwie. 12.
Ograniczenie handlu długami. 13. Wprowadzenie obowiązku składania przez komorników rocznego sprawozdania co do wysokości kwot
wyegzekwowanych w danym roku, jak co do wysokości kwoty pozostałej do egzekucji, zarówno wierzycielowi jak dłużnikowi. 14.Uproszczenie dostępu
do kasacji, skargi kasacyjnej oraz skargi nadzwyczajnej. 15.Całkowite wyeliminowanie fikcji doręczania poprzez dwukrotne awizowanie i uznanie jako
skuteczne doręczenie wyłącznie doręczenie faktyczne.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Konsultację zmian w przepisach prawa. 2. Działania na rzecz inicjowania zmian w przepisach prawa. 3.
Opiniowanie aktów prawnych. 4. Wydawanie opinii, w tym opinii typu Amicus curie. 5. Występowanie przed wszelkimi sądami oraz organami
administracji i wszelkimi instytucjami na mocy stosownych przepisów w sprawach objętych celami stowarzyszenia. 6. Działania dla inicjowania zmian w
przepisach prawa w kierunku realizacji celów stowarzyszenia. 7. Udzielanie pomocy pokrzywdzonym w wyniku działań jakichkolwiek podmiotów w
obszarze objętym celami stowarzyszenia. 8. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może współdziałać z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o
podobnych celach. 9. Edukowanie. 10. Publikacje. 11. Monitorowanie obszarów objętych celami stowarzyszenia. 12. Prowadzenie badań w obszarach
objętych celami stowarzyszenia. 13. Organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów oraz różnego rodzaju wydarzeń, wystąpień i publikacji w
mediach w zakresie upowszechniania problemów objętych celami stowarzyszenia.

ul. Kasprowicza 23/2
31-523 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Andrzej
Gawłowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 30
lipca 2022 r. NIE - - - -

316 Stowarzyszenie "Jagiellonica" 2022-08-03

1.
1.Celami Stowarzyszenia są: a.integracja społeczeństw zamieszkujących Państwa Wspólnoty oraz białoruskich środowisk emigracyjnych, a w
szczególności młodzieży wyżej wymienionych społeczeństw; b.promocja sportu, współczesnych twórców historycznego dorobku kultury i dziedzictwa
narodowego Państw Wspólnoty; c.promowanie postaw ekologicznych, ochrona środowiska naturalnego i gatunków zagrozonych na terenie Państw
Wspólnoty; d.wspieranie integracji lokalnych samorządów terytorialnych na obszarze Państw Wspólnoty, a szczególnie tych na terenach pogranicznych
miedzy tymi państwami; e.wspieranie rozwoju nauki oraz oświaty na terenie Państw Wspólnoty; f..promocja integracji gospodarczej i obrotu
gospodarczego miedzy Państwami Wspólnoty; g.promocja turystyki na terenie Państw Wspólnoty; h.pomoc społeczna wobec osób potrzebujących
znajdujących się na terenie Państw Wspólnoty; i. promocja wartości europejskich, demokratycznych, republikańskich oraz ochrona praw człowiek i
ucznia połączona z kontrolą obywatelską nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

2
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotwy, Republiki Estonii, Republiki Białorusi oraz Ukrainy zwanych dalej "Państwami
Wspólnoty"

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. promowanie postaw patriotycznych, przedsiębiorczych, ekologicznych wśród obywateli Państw
Wspólnoty; b. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, młodzieżowej, kulturalnej, sportowej, zdrowotnej,
artystycznej i ekologicznej; c. prowadzenie działalności umożliwiającej wymianę opinii, poglądów wśród obywateli Państw Wspólnoty oraz organizacji
pozarządowych; d. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami regulaminu; e. wykorzystanie nowoczesnych mediów oraz technologii; f.
prowadzenie współpracy ze środowiskami społecznymi, zawodowymi i regionalnymi oraz organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, w
szczególności instytucjami Unii Europejskiej; g. realizowanie i pomoc w realizacji inicjatyw obywatelskich; h.edukowanie i przygotowywanie młodych
obywateli do podejmowania działań obywatelskich oraz sprawowania funkcji społecznych i publicznych; i. współpracę z władzami samorządowymi,
państwowymi, podmiotami gospodarczymi, naukowymi, badawczymi; j.wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, w tym apelowanie do władz
publicznych i innych podmiotów, inicjowanie obywatelskich postulatów zmiany prawa, uczestnictwo w procesach konsultacyjnych; k. wypowiadanie się
w sprawach publicznych; l.organizację targów branżowych, konferencji naukowych, debat publicznych praz innych wydarzeń umożliwiających
realizację celów regulaminowych.

ul. Jana Kaczary 5/18
31-421 Kraków

Członkami zarządu są: Patryk
Golba - Zawadzki Prezes Zarządu
Jadwiga Mizerska Wiceprezes
Zarządu Dawid Radziszewski
Skarbnik Stowarzyszenie
reprezentuje w zakresie
zobowiązań majątkowych, dwóch
członków Zarządu - w tym Prezes,
działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/VII/22
z dnia 8 lipca 2022
r.

NIE - - - -
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317 Polski Instytut Metrologii i
Metodologii Badań

2022-08-30
2022-09-09

1.
Celem stowarzyszenia jest: a) propagowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, b) propagowanie działalności szkoleniowej i oświatowej z
zakresu odnawialnych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii, audytu energetycznego, c) promowanie korzystania z
odnawialnych źródeł energii, d) wspieranie działań na rzecz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii, w bilansie energetycznym kraju i poprawy
stanu środowiska naturalnego poprzez stosowanie optymalizacji zużycia źródeł energii i podnoszenia standardów jakości dostarczanej energii, e)
promowanie działań polegających na wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii, do badań naukowych i rozwoju technologicznego, z zachowaniem
najwyższych standardów jakości, rzetelności i bezpieczeństwa, f) wspieranie działań w gospodarce krajowej na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych
źródeł energii, promowaniu jakości energii elektrycznej i optymalizacji zużycia energii, g) promowanie poprawnego i bezpiecznego wykonawstwa
instalacji odbiorczych w tym instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacji do optymalizacji zużycia energii i jej jakości h) weryfikacja poprawności
dobrania systemów do kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych, optymalizacji zużycia energii, i) dążenie do wyeliminowanie z
rynku instalacji odnawialnych źródeł energii stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, j) dążenie do wyeliminowanie z rynku instalacji do
kompensacji mocy biernych oraz filtracji wyższych harmonicznych niespełniających podstawowych wymagań technicznych i ekonomicznych, k)
optymalizacja istniejących instalacji odbiorczych, odnawialnych źródeł energii, instalacji do kompensacji mocy biernych oraz filtracji wyższych
harmonicznych, l) wspieranie i pomoc, w tym udział w przygotowaniu, wyborze rozwiązań oraz realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi
źródłami energii elektrycznej, jakością energii elektrycznej, optymalizacją zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i
ekologicznych m) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń do generowania oszczędności w
zużyciu energii elektrycznej (m.in. kompensatory, filtry aktywne, symetryzatory, UPS, baterie kondensatorów, statkomy, TSC/TCR oraz inne
nowoczesne rozwiązania dostępne w sektorze gospodarczym jak i w formie rozwiązań prototypowych lub koncepcji badawczych czy naukowych) n)
upowszechnianie w społeczeństwie informacji o prawidłowym, bezpiecznym i efektywnym wykonawstwie instalacji odnawialnych źródeł energii i
urządzeń do poprawy współczynników jakości energii elektrycznej oraz o właściwym korzystaniu z nich, o) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz
doświadczenia praktycznego członków stowarzyszenia, p) podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i prawnej użytkowników instalacji odbiorczych oraz
instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, q) podejmowanie finansowej współpracy z administracją publiczną i sektorem gospodarki, r)
prowadzenia działań do wyeliminowania z obrotu gospodarczego oraz naukowego wadliwych teorii z punktu metodologii nauk, s) prowadzenie
działalności badawczo naukowej w zakresie metodologii badań i humanistyki nauki, t) promowanie prawidłowego sporządzania rachunku
ekonomicznego prowadzonych inwestycji w sektorze energetyki, u) działanie na rzecz promocji polskiej myśli technicznej i naukowej.

2
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) formułowanie planów rozwoju odnawialnych źródeł energii, urządzeń do kompensacji i poprawy jakości
energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii, w tym na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych, b) rozwijanie współpracy z
uczelniami wyższymi, klastrami, stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, administracją samorządową, państwową,
zakładami przemysłowymi oraz inną działalnością gospodarczą w kraju i za granicą, c) organizowanie szkoleń, spotkań ekspertów, warsztatów,
sympozjów, konferencji, targów, wystaw, paneli doradczych w formie stacjonarnej oraz na platformach elektronicznych, d) organizowanie akcji
edukacyjnych upowszechniających postawy i działania zgodne z metodologią nauk oraz interesem gospodarczym Państwa Polskiego, e) organizacyjne i
rzeczowe wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć zbieżnych z celami Stowarzyszenia, f) integrowanie środowisk wspierających prowadzenie badań w
zakresie metrologii energetycznej i metodologii badań we wszystkich dziedzinach nauk technicznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i
bezpieczeństwie, g) opiniowanie i nadzorowanie projektów instalacji odbiorczych, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, poprawy
parametrów jakości energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii oraz systemów zarzadzania energią, h) prowadzenie audytów i ekspertyz dla
istniejących instalacji odbiorczych w tym odnawialnych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii, systemów zarzadzania
energią oraz innych zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, i) współpracę z różnymi podmiotami na etapie opracowania projektów,
dokumentów i dokumentacji, prowadzenia inwestycji, j) prowadzenie nadzorów i kontroli nad wykonawstwem przedsięwzięć z zakresu: - instalacji
odbiorczych, - instalacji odnawialnych źródeł energii, - jakości energii elektrycznej, - optymalizacji zużycia energii, - systemów zarządzania energią, -
oraz innych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia, k) doradztwo prawne, techniczne, ekonomiczne, finansowe, organizacyjne na rzecz
członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów sektora gospodarki, samorządów, sektora państwowego oraz osób indywidualnych, l)
reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia

ul.Wybickiego 3a
31-261 Kraków

Członkami zarządu są: Krzysztof
Gawora - Prezes Zarządu Mirosław
Zabierowski - Wiceprezes ds.
Naukowych Do składania i
przyjmowania oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia
upoważniony jest każdy Członek
Zarządu działający osobno. Dla
ważności oświadczeń woli w
przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia oraz
do udzielenia pełnomocnictwa
osobie mającej działać w imieniu
Stowarzyszenia, wymagane jest
oświadczenie woli złożone przez
Prezesa Zarządu zatwierdzone
przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1 z
dnia 16 sierpnia
2022 r.

NIE - - - -

318 Backroad Help Poland 2022-09-06

1.
1. Organizowanie wszelkiej pomocy dla osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie oraz innymi konfliktami zbrojnymi, klęskami humanitarnymi lub
żywiołowymi 2. działanie na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie 3. zapobieganie skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie 4. promocja i popieranie
pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii 5. pobudzanie świadomości społeczeństwa polskiego oraz brytyjskiego w
zakresie konieczności organizowania pomocy dla Ukrainy

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie zbiórek rzeczowych oraz innych form wsparcia 2. współpracę z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania 3. inne działania realizujące cele regulaminowe

ul. Rżącka 33c
30-687 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marcin Pilch

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2022
z dnia 5 września
2022 r.

NIE - - - -

319 BECZKODANCE 2022-09-21

1.
a. Upowszechnianie kultury tańca ze szczególnym uwzględnieniem tańców towarzyskich i użytkowych b. Organizowanie wypoczynku młodzieży i
dorosłych z różnych środowisk c. Wspieranie inicjatyw społecznych i dobroczynnych na terenie Polski d. Zakup potrzebnych pomocy oraz sprzętu dla
inicjatyw społecznych i dobroczynnych na terenie Polski

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Prowadzenie zajęć nauki tańca w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną 2. Prowadzenie warsztatów
tanecznych, pokazów tańca, koncertów, prelekcji i festiwali c. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, kulturalnych d. Zakup
potrzebnych pomocy oraz sprzętu dla inicjatyw społecznych i dobroczynnych

Ul. Władysława Syrokomli 11a/8
30-102 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Katarzyna
Dudzic-Skalska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.09.2022 r. NIE - - - -

320 "Krakowskie Stowarzyszenie
Bengali" 2022-10-03

1.
a) popieranie i promowanie kultury indyjskiej w Polsce, b) wspieranie współpracy i przyjaźni polsko-indyjskiej, c) promowanie wiedzy o Indiach i
kulturze Indii w Polsce, d) wspieranie działań na rzecz dobroczynności, pokoju i współpracy międzynarodowej.

2
Rzeczpospolita Polska, w szczególności Kraków i województwo małopolskie

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) organizowanie polsko-indyjskich spotkań, festiwali, wystaw, b) prowadzenie działalności edukacyjnej i
kulturalnej, c) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez media społecznościowe, d) organizowanie pomocy charytatywnej dla potrzebujących, w
szczególności społeczności hinduskiej.

ul. Młodzieży 35 K/1
30-829 Kraków

Członkami zarządu są: Debdutta
Bhattacharya Prezes Anupam Das
Wiceprezes Sanchari
Bhattacharya Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 8 września
2022 r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

321 Stowarzyszenie Gra fal im.
Mariusza Zaruskiego 2022-10-07

1.
1. Przybliżenie osoby gen. Mariusza Zaruskiego, jego działalności oraz propagowanie bliskich mu wartości. 2. Propagowanie integralnego rozwoju
człowieka. 3. Promowanie sportu, w tym szczególnie turystyki górskiej, żeglarstwa, strzelectwa, pływania, sztuk walki. 4. Wspieranie twórczości
artystycznej. 5. Popularyzacja nauki i zdobyczy techniki, wspieranie szkolnictwa na każdym poziomie. 6. Przybliżanie klasycznych i chrześcijańskich
fundamentów cywilizacji zachodniej. 7. Przybliżanie dziejów Polski i kultury narodowej. 8. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 9. Promocja
Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. 10. Opracowywanie projektów skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz realizacja działań w sferach: a.
ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego b. edukacji historycznej, filozoficznej, kulturowej c. edukacji ekonomicznej i prawnej d. edukacji
obywatelskiej i patriotycznej e. zajęć plastycznych f. wspierania twórczości literackiej g. propagowania tańca i śpiewu h. integracji Polaków z kraju i z
zagranicy i. integracji obcokrajowców w Polsce oraz pomocy ofiarom konfliktów międzynarodowych 11. Realizacja projektów z jednostkami samorządu
terytorialnego całej Polski i organami państwa. 12. Wsparcie wspólnot i społeczności lokalnych. 13. Promocja Krakowa oraz Małopolski, realizacja
projektów mających na celu ich wszechstronny rozwój. 14.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 15.
Popieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności. 16. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 17. Promocja rodziny. 18.
Działalność na rzecz seniorów. 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 20. Pomoc osobom ubogim i ofiarom przemocy.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Tworzenie materiałów edukacyjnych oraz realizację zajęć szkolnych. 2. Organizację szkoleń, seminariów, wykładów, zjazdów, kongresów,
konferencji, debat oraz innych form wymiany informacji. 3. Animowanie zajęć i zawodów sportowych. 4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. 5. Przygotowanie konkursów plastycznych, literackich, filmowych, tanecznych. 6. Upowszechnianie kulturowej, cywilizacyjnej,
narodowej i państwowej tradycji europejskiej. 7. Skupianie wokół Stowarzyszenia specjalistów i osób kompetentnych, które stanowić będą środowisko
doradcze i opiniotwórcze. 8. Promocję i wspieranie młodego pokolenia twórców w różnych dziedzinach kultury. 9. Organizowanie na terenie Polski
pobytu dzieci i młodzieży polonijnej. 10. Przygotowanie dla obcokrajowców zajęć przybliżających kulturę polską. 11. Identyfikacja problemów
społecznych, ekonomicznych, kulturowych Krakowa i Małopolski, szukanie sposobów ich rozwiązania. 12. Programy badawcze, informacyjne i
wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu szeroko pojętej wiedzy naukowej. 13. Współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi i
zagranicznymi realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia. 14. Organizowanie różnych form aktywności społecznej i branie udziału w lokalnym
życiu publicznym. 15. Kształcenie liderów społecznych. 16. Współpracę z organami samorządowymi i państwowymi.

ul.Metalowców 1/38
31-537 Kraków

Członkami zarządu są: Prezes
Zarządu - Mariusz Jabłoński
Wiceprezes Zarządu - Marek
Hohenauer Sekretarz Zarządu -
Michał Szafraniec

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z 16
września 2022 r. NIE - - - -

322 "Mistrzejowice"
2022-10-20
2022-10-24
2022-10-24
2023-02-20

1.
1. Zrównoważony rozwój dzielnicy Mistrzejowice. 2. Podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych. 3. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i aktywnych form wypoczynku. 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich. 6. Wspieranie działań oświatowo-kulturalnych i rozwoju gospodarczego. 7. Działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy ludźmi. 8. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
10.Ochrona przyrody i działania proekologiczne.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1. Angażowanie mieszkańców, sympatyków i wolontariuszy do pomocy w realizacji celów statutowych.
2. Organizowanie odczytów, prelekcji, koncertów i innych wydarzeń. 3. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie imprez sportowych i kulturalnych
oraz wycieczek krajoznawczych. 4. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi. 5. Współpracę z innymi
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. 6. Organizowanie działalności integrującej członków Stowarzyszenia. 7. Współpracę i wzajemną pomoc
członków Stowarzyszenia. 8. Prowadzenie akcji informacyjnych i reklamowych wśród mieszkańców , jak również poprzez współpracę z mediami. 9.
Pozyskiwanie środków materialnych na regulaminową działalność stowarzyszenia. 10. Inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów
Stowarzyszeniach.

ul. Korony Polskiej 57
31-619 Kraków

Członkami zarządu są: Grzegorz
Gil Przewodniczący Marek
Hohenauer Wiceprzewodniczący
Łukasz Woźniak
Wiceprzewodniczący Andrzej
Pajor Wiceprzewodniczący Piotr
Roszyk Sekretarz W zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenie
reprezentuje dwóch członków
Zarządu - w tym Przewodniczący,
działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
10.10.2022 r. NIE - - -

Zmiana zarządu
zgodnie z
protokołem z
Walnego Zebrania -
16.02.2023 r.

323 Stowarzyszenie "Wymiar
społeczny" 2022-10-24

1.
1.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt i przyrody, w szczególności zaś wspieranie działań rewitalizacyjnych, edukacyjnych, edukacja
klimatyczna i środowiskowa, udział w postępowaniach i procesach mających związek z ochroną środowiska. 2. Działania na rzecz bezpieczeństwa
żywnościowego oraz przeciwdziałania skutkom katastrofy klimatycznej. 3. Działalność na rzecz praw człowieka, w szczególności zaś przeciwdziałanie
przejawom dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie lub
bezwyznaniowość, a także działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.Stowarzyszenie stawia sobie za cel podejmowanie działań na rzecz
cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. 4. Działalność na rzecz wsparcia rodzin i obywateli, w szczególności
zaś na rzecz dzieci i młodzieży, ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz systemu pieczy zastępczej i rodzicielstwa, a także upowszechnianie i
ochrona praw dziecka.Stowarzyszenie dąży do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób . 5. Działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego , w
tym w szczególności upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6.
Działalność na rzecz ochrony godnej pracy i praw pracowników, przestrzegania prawa pracy i jego udoskonalania, dążenie do poprawy sytuacji osób
pracujących.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez w szczególności: 1. Organizowanie warsztatów, prelekcji, konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów,
imprez kulturalnych, demonstracji i pikiet; 2. Działalność wydawniczą, badawczą i publicystyczną; 3. Działania pomocowe dla jednostek i grup,
polegające na udzielaniu informacji, porad, a także organizacji pomocy finansowej i rzeczowej; 4. Wpływania na prawotwórstwo, decyzje organów
państwowych i samorządowych oraz instytucji publicznych poprzez miedzy innymi inicjowanie petycji i wniosków, działalność informacyjną,
wzmacnianie inicjatyw obywatelskich i lokalnych, a także udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach realizacji celów
Stowarzyszenia.

ul. Wincentego Pola 5/8
31-532 Kraków

Członkami zarządu są: Barbara
Grobler - członkini Zarządu Ewa
Owerczuk - członkini Zarządu
Aleksandra Owca - członkini
Zarządu Do składania oświadczeń
woli w imieniu Stowarzyszenia, w
tym w sprawach majątkowych,
uprawnione są dwie osoby
członkowskie Zarządu dzałające
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2/2022
z dnia 29.09.2022
r.

NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego
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Regulamin
działalności
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zwykłego
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publicznego
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lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego
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stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

324 Stowarzyszenie "Liberi Solis" 2022-10-25

1.
1. Doskonalenie etyczne i intelektualne Członków Stowarzyszenia poprzez samokształcenie, dyskusje i spotkania, 2. Promocja idei Tolerancji, Równości,
Demokracji oraz szeroko pojętego Humanizmu, 3. Działalność pomocowa i charytatywna, 4. Krzewienie ideałów społeczeństwa obywatelskiego, 5.
Dbanie o wartości neutralnego światopoglądowo państwa prawa, 6..Propagowanie laicyzmu i wolności myślenia,

2
Polska oraz obszar Unii Europejskiej

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 1. Organizowanie dyskusji i odczytów, 2. Działalność charytatywną, 3. Wspieranie finansowe
i rzeczowe osób, instytucji i wydarzeń, realizujących tożsame wartości co Stowarzyszenie, zgodnie z celami Stowarzyszenia. 4. Spotkania, które mogą
być organizowane w formie osobistej lub zdalnej.

ul. Starowiślna 82/6
31-035 Kraków

Członkami zarządu są: Anna
Kargol - prezes zarządu
Dominique Lesage - skarbnik
zarządu Rafał Chrystow -
Chrystow - sekretarz zarządu

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2022
z dnia 20.10.2022
r.

NIE - - - -

325 EDUKACJA POPRZEZ SZTUKĘ 2022-10-27

1.
1.Prowadzenie zespołu Pieśni i Tańców Bałkańskich IGLIKA. 2.Propagowanie i popularyzacja poprzez edukację artystyczną różnych kierunków sztuki
(taniec, muzyka, plastyka, teatr). 3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.

2
Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać również poza Rzeczpospolitą Polską.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele : 1. w zakresie działalności artystycznej Zespołu Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA, w szczególności poprzez: -
naukę i prezentowanie tańców oraz obyczajów ludowych z rejonu Bałkanów ze szczególnym uwzględnieniem ludów południowo-słowiańskich, -
organizowanie imprez kulturalnych takich jak koncerty, występy, pokazy taneczne, pokazy muzyczno-teatralne, potańcówki folkowe, - organizowanie
spotkań integracyjnych, zjazdów, zgrupowań zespołu oraz osób związanych z szeroko rozumianą kulturą w Polsce i za granicą, - organizowanie wymian
zagranicznych zespołów ekspertów i informacji, - promowanie działalności zespołu poprzez media (Internet, praca, radio, telewizja), - organizowanie i
wspieranie przedsięwzięć kulturalnych oraz oświatowych propagujących folklor bałkański.

os.2 Pułku Lotniczego 1 F/27
31-867 Kraków

Członkami zarządu są: Katarzyna
Witek Prezes Agnieszka Szanduła
Członek Magdalena Blaźniak -
Filuś Członek Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w tym zaciągania
zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie oraz podpis dwóch
członków Zarządu działających
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
25.10.2022 r. NIE - - - -

326 PRIMAVERA 2022-11-04

1.
1) Wszechstronny rozwój, edukacja, aktywizacja osób starszych, sporty usprawniające. 2) Zachęcanie ich do wyjścia z domu i czynnego udziału we
wspólnych spotkaniach w przyjaznych miejscach razem ze znajomymi i rodziną. 3) Poznawanie i krzewienie polskiej kultury narodowej, w tym ludowej
w kraju i za granicą poprzez organizowanie spotkań i wycieczek edukacyjnych. 4) Kultywowanie tradycji i folkloru polskiego (wspólny taniec, śpiew,
muzyka). 5) Animacja wydarzeń kulturalnych promujących polska tradycję patriotyczna, folklorystyczna, ludowa i religijną w środowisku
nieartystycznym. 6) Jednoczenie środowiska dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych.

2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) Wykłady, szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi. 2) Zagospodarowanie wolnego czasu seniorów w
taniec, muzykę i śpiew oraz imprezy sportowe. 3) pozytywne działania w nawiązywaniu kontaktów międzypokoleniowych -"Jednak zróbmy coś razem".
4) Organizowanie imprez artystycznych, sportowych. 5) Organizowanie wyjazdów edukacyjno-integracyjnych. 6). Wyjścia w atrakcyjne miejsca
Krakowa i okolic oraz na inne wydarzenia organizowane przez Centrum Aktywności Seniora VENA. 7). Ukazywanie starości jako pozytywnego etapu
życia wraz z radościami i troskami, którego kształt zależy głównie od sposobu, w jaki się do niego przygotujemy. 8) Promowanie pozytywnych modeli
starzenia się. 9) Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych, folklorystycznych organizowanych przez siebie lub podmioty obce. 10)
Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali, spotkań artystycznych, wystaw, festiwali, spotkań z artystami i twórcami ludowymi oraz
imprez artystycznych. 11) Działalność popularyzatorska osiągnięć w działalności seniorów. 12) Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi
oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi w celu promowania i organizowania twórczości senioralnej. 13) Współdziałanie z innymi
stowarzyszeniami, Centrami Aktywności Seniorów, związkami twórczymi, instytucjami reprezentującymi kulturę i sztukę w celu inicjowania działań
kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych. 14) Inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Gromadzka 53 A
30-719 Kraków

Członkami zarządu są: Grażyna
Śliwa - Przedstawiciel

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 25
października 2022
r.

NIE - - - -

327 Stowarzyszenie Ochrony Zabytków
Nowej Huty 2022-11-15

1.
a) upowszechnianie wiedzy o nieruchomościach lub rzeczach ruchomych znajdujących się na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI
Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie oraz Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, będących dziełem człowieka lub związanych z jego
działalnością i stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną
wartość historyczną, artystyczną lub naukową,, b) opracowywanie i składanie wniosków o wpis do Rejestru Zabytków Miasta Krakowa nieruchomości
lub ruchomości, spełniających warunki określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, c) upowszechnianie i
popularyzację historii Nowej huty oraz jej rozwoju terytorialnego, d) kultywowanie i propagowanie tradycji wywodzących się z Nowej Huty, e)
wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej oraz gospodarczej członków Stowarzyszenia, w zakresie realizacji jego celów, f) dążenie do zrzeszenia i
integrowania wszystkich osób zainteresowanych zachowaniem zabytków Nowej Huty oraz popularyzacji jej historii, g) oddziaływanie w zakresie
wychowania estetycznego, podnoszenia kultury i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie aktywności społecznej,
zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i estetycznej, h) pilnowanie właściwego stanu zachowania zabytków Nowej Huty, a w razie konieczności, zgłaszanie
uwag w tym zakresie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

2
Dzielnice Krakowa: Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie oraz Dzielnica XVIII Nowa Huta.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) współdziałanie i współpracę w zakresie realizacji celów regulaminowych z organizacjami, instytucjami i
stowarzyszeniami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi, a także organami samorządu i państwa oraz utworzonymi prze nie
podmiotami, b) gromadzenie i upowszechnianie fachowej informacji i dokumentacji związanej z zabytkami ruchomymi i nieruchomymi Nowej Huty, c)
bieżące i stałe analizowanie, w ramach dostępnych środków, we współpracy z członkami Stowarzyszenia, aktualnych problemów obiektów
zabytkowych Nowej huty, d) organizowanie spotkań z mieszkańcami Nowej huty, a także występowanie w lokalnych mediach, e) organizowanie
zgromadzeń zwykłych, spontanicznych oraz cyklicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, f)
organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta Krakowa, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków,
g) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej
dotyczących zachowania zabytków Nowej Huty.

os. Piastów 12B/63
31-623 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Amelia Juszczak -
Michalska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2022
z dnia 3
października 2022
r.

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

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
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Przekształcenie
lub rozwiązanie
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stowarzyszenia

zwykłego

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

328 Stowarzyszenie Grace 2022-11-25
2023-02-16

1.
1) Tworzenie i prowadzenie centrów Aktywności Seniorów, Klubu Seniora itp.. 2) Aktywizacja społeczna osób starszych, dzieci i młodzieży, osób
niepełnosprawnych,, osób o ograniczonej sprawności oraz ich integracja międzypokoleniowa. 3) Aktywizacja edukacyjna osób starszych, osób
niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności, oraz dzieci i młodzieży. 4) Działania charytatywne obejmujące wsparcie osób dotkniętych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5) Pomoc uchodźcom. 6) Promocja postaw obywatelskich, w tym opartych na wartościach chrześcijańskich. 7)
Aktywizacja międzypokoleniowa wrażliwości kulturowej i artystycznej, w tym m.in. muzycznej, literackiej, plastycznej i alternatywnych form
wizualnych. 8) Wsparcie psychologiczne i aktywizacja osób będących w kryzysie. 9) Współpraca z placówkami opieki zdrowotnej, kuratorami sądowymi
i Zakładami Karnymi, Organizacja działań wspierających na rzecz CAS, organizacji pozarządowych , instytucji religijnych, państwowych oraz
społeczności lokalnej. 10) Wsparcie i organizacja opieki społecznej i placówek opiekuńczych. 11) Kreowanie i promocja inicjatyw skupiających
pasjonatów danej dziedziny. 12) Kreowanie i realizacja festiwali, koncertów, spektakli, przeglądów, konferencji, konkursów, rozgrywek i turniejów
promujących pozytywne wartości.

2
Polska ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kraków

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji dzieci, młodzieży, oraz osób
starszych. niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2) Wprowadzanie i wspieranie inicjatyw umożliwiających integrację
międzypokoleniowa, dokształcanie i rozwijanie pozytywnych zainteresowań. 3) Promocję idei wolontariatu i kształtowania zachowań społecznych m.in.
poprzez organizowanie prelekcji, spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, rozgrywek, sportowych i wizyt studyjnych tematycznie związanych z
celami Stowarzyszenia. 4) Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, m.in. w zakresie obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami,
akceptacji siebie na każdym etapie życia, mediacji, pierwszej pomocy, języków obcych, działań proekologicznych, plastyki, rękodzieła, opieki nad
osobą starszą, niepełnosprawną i obłożnie chorą etc., wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych. 5) Prowadzenie zajęć z
zakresu zdrowego trybu życia, gier stolikowych, itp. Zajęć artystycznych typu teatralnych, wokalnych, tanecznych, muzycznych itp. Zajęć ruchowych,
sportowych, gimnastycznych, pływania itp. 6) Prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych np. działania sąsiedzkie integrujące różne
grupy wiekowe, inicjatywy obywatelskie i lokalne, inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku. 7) Organizowanie wolontariatu
seniorów na rzecz dzieci oraz wolontariatu młodych osób na rzecz starszych, samotnych. Zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i
prowadzonych międzypokoleniowo. 8). Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjść o charakterze kulturalno - rekreacyjno -
edukacyjnym. 9) Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, imprezach okolicznościowych organizowanych m.in. przez
urząd Miasta Krakowa oraz współpraca z innymi podmiotami.

ul. Floriańska 22
31-021 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Grażyna
Konieczna

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
24.11.2022 r. NIE - - - -

329 Cracow High School Games 2022-11-28
2023-01-30 - - - - - -

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2022-12-22
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
POROZUMIENIE
O DOKONANIU
SKRESLENIA Z
EWIDENCJI 22
.12.2022 R.
Data rozwiązania
stowarzyszenia
zwykłego
(likwidacji):
2022-12-22

- - -

330 Kolegium Kultury 2022-11-29

1.
l. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2. działalność na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania; 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego; 5. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji; 6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 7. działalność na rzecz turystyki krajoznawstwa; 8.
działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej; 9. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym; 11 .działalność charytatywna; 12. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 13. działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych; 14 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 16. działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości; 17. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych praktyce gospodarczej; 18. działalność na rzecz dzieci młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży; 19. działalność na rzecz ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20. działalność na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego; 21. działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22. udzielanie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. działalność naukową, w szczególności prowadzenie badań; 2. działalność edukacyjną i
popularyzatorską we wszystkich formach, a w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów i szkoleń, spotkań otwartych,
wykładów, szkoleń, seminariów oraz tworzenie treści dostępnych za pośrednictwem Internetu; 3. gromadzenie i udostępnianie polskiej raz zagranicznej
dokumentacji w zakresie wielokulturowego dziedzictwa oraz wielowiekowej obecności różnorodnych, grup etnicznych i narodowych Polsce; 4.
gromadzenie i udostępnianie dokumentacji z zakresu wiedzy o historii oraz kulturze; 5. gromadzenie i udostępnianie dokumentacji z zakresu
przestrzegania praworządności, wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich i rozwoju demokracji; 6. finansowanie stypendiów i nagród; 7.
realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych; 8. działalność charytatywną; 9. działalność publicystyczną zakresie celów Stowarzyszenia; 10.
kształcenie liderów społeczności; 11. zakładanie; prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością Stowarzyszenia; 12. organizację
konkursów i wystaw; 13. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym w zakresie publikacji naukowych; 14. działania promocyjne i Informacyjne
związane z prowadzoną działalnością regulaminową; 15. organizację wspieranie kampanii społecznych; 16. organizację i wspieranie przedsięwzięć
prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość-lokalną; 17. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z
innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów regulaminowych; 18. występowanie z wnioskami i opiniami i
inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w
zakresie działalności regulaminowej; 19. organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych itp. na realizację celów regulaminowych Stowarzyszenia; 20. inne
formy działalności mogące służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

ul. Siemaszki 25A/34
31-201 Kraków

Członkami zarządu są: Michał
Furman Prezes Zarządu Marta
Duch - Dyngosz Wiceprezes
Zarządu Marek Hohenauer
Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenie reprezentuje w
zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych Prezes.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
23.11.2022 r. NIE - - - -
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331 Family Unposed 2022-12-15

1.
1. Propagowanie idei refleksji nad codziennością, a zwłaszcza życiem małych grup społecznych, takich jak rodzina. 2. Poszerzanie wiedzy na temat
sztuki dotykającej tematu życia codziennego, ze szczególnym naciskiem na fotografię. 3. Organizowanie przestrzeni do prezentowania i promowania
swojej pracy przez twórców poruszających temat życia codziennego rodzin i małych społeczności. 4. Integracja społeczności skupionej wokół działań
Stowarzyszenia.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Działania edukacyjne. 2. Wykłady, warsztaty, konferencje i wystawy. 3. Publikacje. 4. Inicjatywy
społeczne. 5. Spotkania promujące. 6. Pozyskiwanie sponsorów. 7. Współpracę z instytucjami. 8 Opracowywanie strategii działań promocyjnych
Stowarzyszenia w mediach społecznościowych i lokalnych.

ul.Barska 24/4
30-307 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Aleksandra
Klimek-Lipnicka - Przedstawiciel

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 30
listopada 2022 r. NIE - - - -

332 Krakowska Piłka 2022-12-20

1.
1. Praca nad rozwojem piłki nożnej oraz dbanie o jej należyty poziom sportowy; 2. Działań na rzecz rozwoju sportu, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów związanych z piłką nożną; 3. Współpracy o charakterze krajowym i międzynarodowym w zakresie sportu; 4. Opieki nad rozwojem kadr
zawodników oraz trenerów piłki nożnej; 5. Promocji i wspierania młodego pokolenia piłkarzy w kraju i za granicą; 6. Skupiania piłkarzy, trenerów,
organizatorów, przedstawicieli i działaczy sfery świata sportu w kraju i za granicą w organizację współdziałającą we wszechstronnym rozwoju sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej; 7. Reprezentowania wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz instytucji i
przedsiębiorstw interesów sportowych, zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia; 8. Współpracy ze światowymi oraz krajowymi ośrodkami
sportu, organizacjami trzeciego sektora, przedsiębiorstwami i ośrodkami rządowymi związanymi z organizacją życia sportowego, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej; 9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej; 10. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11. Działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 12. Działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14. Upowszechniania i
ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 15. Działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 16. Promocji i organizacji wolontariatu; 17. Promocji Rzeczpospolitej
Polskiej za granicą.

2
Rzeczpospolita Polska i inne kraje UE

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Szerokie propagowanie rozwoju sportu, w tym piłki nożnej; 2. Wspieranie rozwoju talentów,
wartościowych osiągnięć w dziedzinie sportu; 3. Wspieranie młodych sportowców, w szczególności ze środowisk defaworyzowanych; 4. Współpracę z
innymi organizacjami sportowymi w sprawach sportowych i organizacyjnych; 5. Organizowanie turniejów i zawodów w kraju i za granicą; 6.
Organizowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie sportu; 7. Działalność edukacyjną, a w szczególności
organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji, szkoleń i seminariów; 8. Zakładanie i prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością
Stowarzyszenia; 9. Organizację konkursów, wystaw i targów; 10. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej i producenckiej; 11.
Monitorowanie i prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania rynku sportowego; 12. Działania promocyjne i informacyjne związane z prowadzoną
działalnością statutową; 13. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 14. Inicjowanie,
współpracę i udział w wymianie zawodowej i twórczej z organizacjami sportowymi za granica zgodnie z obowiązującymi przepisami; 15. Współpracę z
instytucjami sportowymi upoważnionymi do organizowania imprez ogólnopolskich i międzynarodowych oraz współpracę przy realizowaniu nagrań,
audycji radiowych i programów telewizyjnych; 16. Prowadzenie własnych zespołów sportowych oraz innych grup treningowych związanych z
działalnością Stowarzyszenia; 17. Organizację i wspieranie imprez sportowych we wszystkich formach; 18. Organizacje i wspieranie działań
edukacyjnych we wszystkich formach; 19. Organizacje i wspieranie kampanii społecznych; 20. Organizacje i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i
pielęgnujących różnorodność sportową oraz tożsamość lokalną; 21. Współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi
organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych; 22. Organizowanie działalności propagatorskiej,
informacyjnej i wydawniczej w zakresie działalności Stowarzyszenia; 23. Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji
rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej; 24.
Organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na realizację celów statutowych Stowarzyszenia; 25. Propagowanie informacji o bieżących i
długotrwałych celach Stowarzyszenia tak w kraju, jak i zagranicą; 26. Inne formy działalności mogące służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.

Osiedle Oświecenia 30
31-636 Kraków

Członkami zarządu są: Członkami
zarządu są: Kazimierz Śliwiński
Prezes Zarządu Tomasz Dudek
Wiceprezes Zarządu Maciej
Ćwiertniak Wiceprezes Zarządu
Janusz Kołacz Sekretarz Zarządu
Marek Hohenauer Skarbnik
Zarządu Stowarzyszenie
reprezentuje w zakresie
zaciągania zobowiązań
majątkowych dwóch członków
Zarządu w tym Prezes, działając
łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 28
listopada 2022 r. NIE - - - -

333 Federacja Polsko – Węgierska im.
Bálinta Balassiego 2022-12-23

1.
1. Promocja kultury, historii oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych Narodu Węgierskiego w Polsce; 2. Współpraca z instytucjami oraz
organizacjami pozarządowymi regulującymi stosunki Polsko – Węgierskie; 3. Pielęgnowanie więzów przyjaźni polsko – węgierskiej.

2
miasto Kraków oraz cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Przeprowadzanie działań edukacyjnych na terenie działania Stowarzyszenia; 2. Organizowanie
wydarzeń kulturalnych związanych z historią i współczesnością obu krajów; 3. Rozwijanie kontaktów i współpracy turystyczno – krajoznawczej oraz
wśród popularyzatorów historii między Polakami a Węgrami.

Rynek Główny 34
31-010 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Dominik Galas

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 3/2022
z dnia 28 listopada
2022 r.

NIE - - - -

334 DNA Kraków 2023-01-03

1.
1) Wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, 2) Wspieranie rozwoju chrześcijańskich liderów, 3) Rozwój i integracja
społeczności chrześcijańskich, 4) Wspieranie o rozwijanie chrześcijańskiego ruchu uczniowskiego, 5) Działalność charytatywna, 6) Promowanie Pisma
Świętego i literatury chrześcijańskiej, 7) Promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie, 8) Działalność edukacyjna.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne działania: 1) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących
działalności regulaminowej Stowarzyszenia, 2) Organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych wymian grup uczestniczących w
realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia, 3) Finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje liderów chrześcijańskich, 4) Współpraca i
wspieranie działań innych stowarzyszeń i fundacji mających tożsame cele.

ul. Chełmońskiego 136 B/14
31-340 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Andrzej Hawro

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
02.01.2023 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki 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

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

335 Słowiański Dąb Kraków 2023-01-10

1.
a.prowadzenie działalności proekologicznej, edukacyjnej i kulturalnej b. prowadzenie działalności chroniącej tradycję i spuściznę historyczno-narodową
c. propagowanie postaw obywatelskich d. wspieranie samorządności i rzemiosła e. ochrona bogactw naturalnych f. działalność na rzecz ochrony
zdrowia.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. prowadzenie akcji informacyjnych i agitacyjnych w mediach elektronicznych, prasie, radiu i telewizji b.
rejestrowanie elektr. zapisu obrazu i dźwięku z działalności Stowarzyszenia w celu powielania i emisji na kanałach internetowych.

ul. Balicka 164
30-198 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Artur Dąbrowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 3
01.2023 r. NIE - - - -

336 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Ziemi 2023-01-19

1.
1. dbałość o ład urbanistyczny i architektoniczny, zachowanie, ochrona i odtwarzanie ładu przestrzennego oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego,
ochrona środowiska i zabytków na terenie miasta Krakowa i okolic; 2. zachowanie i ochrona środowiska oraz dziedzictwa kulturowego; 3.
koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości
ekologicznej mieszkańców Krakowa i okolic; 4. wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz zachowanie
dziedzictwa urbanistycznego na terenie całego miasta Krakowa i okolic; 5. propagowanie, inicjowanie,koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie
popularyzacji i rozwoju idei ładu urbanistycznego, ochrony środowiska, w tym upublicznianie informacji o tych działaniach w prasie, radiu i telewizji a
także w szeroko rozumianych socjalmediach; 6. podejmowanie działań mających na celu odbudowę obszarów zdegradowanych i rewitalizację miasta
Krakowa i okolic; 7. kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Krakowa i okolic; 8. dbałość o zachowanie korytarza powietrznego, czystych wód i
mikrosystemów na terenie Krakowa i okolic; 9. doprowadzenie do uporządkowania infrastruktury komunikacji miejskiej w Krakowie i okolicach, które
ograniczy emisję spalin z samochodów na rzecz zrównoważonego transportu; 10. ochrona klimatu, obszarów zielonych, korytarzy powietrznych,
zbiorników wodnych, hodowli naturalnych i sztucznych, siedlisk zwierząt ( w tym ryb) i roślin zarówno podlegających jak i niepodlegających ochronie;
11. ochrona lasów, terenów zadrzewionych i zakrzewionych, siedlisk, roślin pionierskich, rzadkich, zagrożonych wyginięciem, terenów o dużej
bioróżnorodności; 12. ochrona parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000, rezerwatów, użytków ekologicznych i innych form
ochrony przyrody; 13.monitorowanie kondycji środowiska na obszarze całej Polski.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest szczególnie obszar miasta Krakowa, a także całego kraju, a w szczególności województwa podkarpackiego,
lubuskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) współpracę
z organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami; 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz; 4)
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia; 5) wszczynanie oraz udział w postępowaniach
administracyjnych zwykłych i nadzwyczajnych (m.in.wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności) sądowoadministracyjnych, przed naczelnym
Sądem Administracyjnym, w sprawach karnych, cywilnych oraz wszelkich innych procedurach przewidzianych prawem w zakresie uzasadnionym
celami Stowarzyszenia określonymi w § 3 oraz w zakresie w jakim przemawia za tym interes społeczny w rozumieniu art. 31 §1 kodeksu postępowania
administracyjnego, poprzez między innymi składanie do organów administracji państwowej, samorządowej, lokalnej i podmiotów zarządzających uwag,
zastrzeżeń, wniosków, propozycji zmian do projektów, skarg, zażaleń i odwołań w sprawie działań i przedsięwzięć ( w tym: inwestycji) mogących
oddziaływać na ład urbanistyczny i architektoniczny, dziedzictwo kulturowe, środowisko, na wszelkich etapach ich planowania, projektowania,
realizacji, eksploatacji i likwidacji; 6) składanie wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczących postępowań w przedmiocie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7) uczestnictwo we wszelkich konsultacjach społecznych oraz
konsultacjach środowisk przyrodniczych i urbanistycznych, ze szczególnym naciskiem na województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i
dolnośląskie; 8) dokonywanie ocen oddziaływania na środowisko, oceny stanu ekologicznego wód,ekspertyz dendrologicznych związanych z wycinką
drzew; 9) aktywne uczestnictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta Krakowa i okolicznych gmin; 10) propagowanie i
podejmowanie działań w zakresie transformacji energetycznej, dekarbonizacji gospodarki i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie
konsumenckim miasta Krakowa i okolicznych Gmin; 11) propagowanie i podejmowanie działań w zakresie wzrostu efektywności energetycznej, rozwoju
energetyki obywatelskiej oraz wykorzystania bezpiecznych dla ludzi i środowiska odnawialnych źródeł energii miasta Krakowa i okolicznych Gmin; 12)
wykonywanie ekspertyz przyrodniczych.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11/9
31-110 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Elżbieta
Klimkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 16 stycznia
2023 r.

NIE - - - -

337 FRESHERA 2023-01-23

1.
1) działanie na rzecz młodzieży; 2) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie młodzieży;
3)integracja kulturowa i socjalna młodzieży; 4) rozwijanie umiejętności i postaw młodzieży; 5) promocja i popieranie projektów mobilności osób
młodych; 6) zwiększenie świadomości w zakresie istotnych społecznie kwestii, a tym samym stymulowanie zaangażowania w życie społeczne i
aktywnego w nim uczestnictwa; 7) wzmacnianie europejskich wartości i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów; 8) realizacja projektów skupiających
młodzież z różnych krajów w celu wymiany doświadczeń i nauki poza ich systemem kształcenia formalnego; 9) wspomaganie międzynarodowych
edukacyjnych i kulturalnych wymian młodzieży; 10) tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród
studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji; 11) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju; 12)
działalność wspomagająca technicznie , szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności; 13)
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych; 15) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 16) krajoznawstwo oraz wypoczynek młodzieży i studentów; 17) kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji; 18) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

2
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 2) utworzenie
ośrodka informacji na temat mobilności osób młodych; 3)współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania; 4)
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dot. działania Stowarzyszenia; 5) opiniowanie projektów
dotyczących współpracy międzynarodowej; 6) organizowanie i realizacja wyjazdów szkoleniowych, wymian młodzieży; 7)
językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników wymiany przed wyjazdem; 8) udzielanie rzetelnej informacji o
możliwościach mobilności młodzieżowej; 9) organizację oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie kraju i za
granicą; 10) wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz kulturą; 11) organizację wymian studenckich
i młodzieżowych; 12) ścisłą współpracę z organizacjami działającymi w obszarze programu Erasmus + Youth Exchange oraz prowadzenie działalności
informacyjnej o tym programie; 13) inne działania realizujące cele regulaminowe.

ul. Aleja 3 Maja 5/339s
30-063 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Nataliia Vlasova

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 16
stycznia 2023 r. NIE - - - -



Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
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publicznego
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lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

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

338 Stowarzyszenie Szumy Uszne 2023-02-20

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest działalność w zakresie promocji ochrony życia i zdrowia oraz pomocy społecznej osobom chorym na szumy uszne
jak również przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji społecznej osób cierpiących na ta dolegliwość polegające na: 1) Promocji profilaktyki w
zakresie słuchu. 2) Działaniach na rzecz podniesienia świadomości i zapobieganiu występowania niedosłuchu i szumów usznych. 3) Współpracy z
lekarzami różnych specjalności oraz ośrodkami diagnostyki i leczenia szumów usznych w Polsce i na świecie. 4) Organizacji interdyscyplinarnej i
szeroko pojętej pomocy osobom z szumami usznymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sferę psychiczną osób chorujących na szumy uszne. 5)
Organizacji grup wsparcia i samopomocy dla osób z szumami usznymi i ich rodzin. 6) Promocji i szerzeniu aktualnej wiedzy medycznej w zakresie
możliwych form leczenia szumów usznych w Polsce i na świecie 7) Prowadzenie stałej działalności informacyjnej o postępie prac oraz badań klinicznych
nad diagnostyką i leczeniem szumów usznych. 8) Współpracy i dialogu z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby z szumami usznymi. 9)
Upowszechnianiu wiedzy na temat problemu szumów usznych i jego znaczeniu w społeczeństwie. 10) Zachęcaniu do czynnego wspierania osób z
szumami usznymi wśród osób prawnych i podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji rządowych, samorządowych i społecznych. 11)
Reprezentowaniu środowiska osób z szumami usznymi, w środkach masowego przekazu i poza nimi. 12) Pomocy chorym i ich bliskim we wszelkich
sytuacjach kryzysowych. 13) Współdziałaniu ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na szumy uszne i działania
mające na celu poprawę jakości ich życia.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1) udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i warsztatach o tematyce
związanej z ochroną słuchu, występowaniem niedosłuchu i szumów usznych, 2) współpracę z osobami prawnymi, podmiotami gospodarczymi,
władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi rozwojem i wsparciem Stowarzyszenia, 3) korzystanie ze
środków masowego przekazu ( prasa, radio, telewizja, internet) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z niedosłuchem i
szumami usznymi przez członków Stowarzyszenia i ich rodzin, 4) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze sposobami ochrony
słuchu, formami leczenia szumów usznych i niedosłuchu w Polsce i na świecie, 5) gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie zasobami
finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i społecznych, wsparcia sponsorów
zewnętrznych, 6) prowadzenie terapii i rehabilitacji grupowej na rzecz osób z szumami usznymi i niedosłuchem oraz ich rodzin, 7) współpracę z
krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za granicą, 8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi
stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Stowarzyszenia, 9) prowadzenie programów
badawczych na temat skuteczności form pomocy osobom z szumami usznymi, ich edukacji oraz badanie kosztów i korzyści z terapii, 10) prowadzenie
działań edukacyjnych i informacyjnych przez internet, 11) organizowanie szkoleń/konferencji dla lekarzy, terapeutów, wolontariuszy, osób cierpiących,
zainteresowanych problemami osób z szumami usznymi i niedosłuchem, oraz innych form przekazywania wiedzy.

ul. Dobrowolskiego 22 E
30-394 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Michał Mendys

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
24.01.2023 r. NIE - - - -

339 "RÓD MYSONÓW" 2023-03-02

1.
1) wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz poszukiwania, odkrywania oraz promowania historii regionalnej i jej związków z
rodzinami zamieszkującymi dany region, 2) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, szczególnie dotyczących rodzin o nazwisku Mysona i jego
pochodnych, zmierzających do ustalenia związków pomiędzy rodzinami i ich wpływie na rozwój oraz historię regionu, w którym zamieszkiwali, 3)
prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej, 4) prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, ochrony promocji zdrowia,
pomocy społecznej, sportu i turystyki.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kraków, oraz Powiatu mieleckiego,
woj.podkarpackie.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez: 1) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi,
podmiotami gospodarczymi, kościelnymi osobami prawnymi, a także z osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań przyjętych w regulaminie, 2)
aktywizowanie środowiska lokalnego, 3) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 4) organizowanie spotkań, szkoleń,
imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych, 5) wydawanie czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 6)
gromadzenie środków materialnych i pozamaterialnych przeznaczonych na finansowanie realizacji celów regulaminowych, 7) kierowanie postulatów do
organów administracji publicznej i władz.

ul. Kapelanka 1A/17
30-347 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Monika Mysona -
Moździerz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
11.02.2023 r. NIE - - - -

340 "KRAKOWSKI TEATR TAŃCA I
FOTOGRAFII" 2023-03-02

1.
1) prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie rozwoju sztuki, 2) działania na rzecz ochrony dóbr kultury, 3)
integrowanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych, 4) współpraca z firmami i instytucjami zajmującymi się
działalnością artystyczną, 5) kultywowanie polskich tradycji narodowych i polskiego folkloru, 6) upowszechnianie polskiej kultury narodowej w kraju i za
granicą, 7) organizowanie zajęć tanecznych dla osób niepełnosprawnych, seniorów 50 plus oraz dzieci i młodzieży, 8) wychowywanie młodzieży w
duchu miłości folkloru i kultury narodowej oraz umiejętności współżycia w grupie, współpracy i wzajemnej pomocy.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność również poza granicami kraju.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) inicjowanie i organizowanie działań artystycznych, warsztatów edukacyjno -
artystycznych, koncertów, widowisk zespołu w mieście Kraków, w kraju i za granicą, 2) dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie
fotografii, filmów, nagrań, wydawnictw, prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania zespołu, 3) zakup kostiumów,
materiałów oraz innych akcesoriów służących do realizacji celów Stowarzyszenia, 4) pozyskiwanie wolontariuszy i sponsorów do realizacji celów
Stowarzyszenia, 5) współpracę z innymi firmami, instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w regionie, kraju i na świecie, 6) wspieranie
finansowe i rzeczowe firm, instytucji, ośrodków i organizacji artystycznych, 7) współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących
popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.

ul. Zbigniewa Małka 5a
30-864 Kraków

Członkami zarządu są: Kinga
Kużdżał Prezes Stowarzyszenia
Adrian Kużdżał Wiceprezes
Stowarzyszenia Marzena
Biesiadecka Członek Zarządu Do
zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania
innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
dowolnych Członków Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
23.01.2023 r. NIE - - - -
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341 Krakowscy Rodacy Kamraci 2023-03-03

1.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności informacyjnej, ekologicznej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie włączenia
społeczeństwa polskiego w kraju i za granicą do światowego ruchu na rzecz racjonalnego gospodarowania darami Natury i Kultury.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie
obcych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3
1.Realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia następuje poprzez upowszechnienie w społeczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej wiedzy o
następujących dziedzinach: a) Ochrona Środowiska, rozumianego jako ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i
powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. b)
Ochrona przyrody, rozumianej jako synonim natury, jak i wszechświata. Odnosi się do materii i energii kształtujących otaczającą na rzeczywistość. c)
Ochrona bogactw naturalnych, rozumianych jako wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. Dzieli się je na
nieorganiczne i organiczne, a także nieodnawialne i odnawialne. d) Ochrona zdrowia, rozumianego jako wszelka działalność, której celem jest
zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymywanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie
zdrowego rozwoju następnym pokoleniom oraz przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom. e) Ochrona dóbr kultury, rozumianych jako całokształt
materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości, do którego zalicza się rzeczy i usługi, oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne. f)
Propagowanie postaw i zasad dotyczących współdziałania, współodpowiedzialności i solidarności we wszystkich sferach działalności ludzkiej. g)
Inicjowanie samodzielnych badań typu naukowego lub popularno - naukowego poprzez członków Stowarzyszenia. 2. Cele powyższe będą realizowane
przez: a) prowadzenie akcji informacyjnych i agitacyjnych w mediach elektronicznych, prasie, radiu i telewizji; b) rejestrowanie elektronicznego zapisu
obrazu i dźwięku z działalności Stowarzyszenia w celu powielania i emisji na kanałach internetowych; c) organizowanie odczytów publicznych,
wycieczek naukowo-artystycznych; d) udzielanie konsultacji w przypadku podjęcia przez członków Stowarzyszenia prac badawczych; e)współpracę z
instytucjami o pokrewnych celach.

os. Józefa Strusia 10/9
31-808 Kraków

Członkami zarządu są: Agnieszka
Solińska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
11.02.2023 r. NIE - - - -

342
Stowarzyszenie Wspierające
Młodzież i Dorosłych w Spektrum
Autyzmu "Aperto"

2023-03-08
2023-04-13

1.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności terapeutycznej, psychoedukacyjnej i kulturalnej w zakresie wspierania młodzieży oraz dorosłych w
szczególności niepełnosprawnych, ze spektrum autyzmu, jak również popularyzowanie idei integracji społecznej.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a.organizowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych, szczególnie rozwoju osobistego, integracyjnych,
umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, b. propagowanie i organizowanie integracji społecznej, w szczególności poprzez organizację
wyjazdów, warsztatów, prelekcji, wsparcia osobistego, c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, d. organizowanie imprez
kulturalnych, e. działalność wydawnicza, f. psychologiczne i informacyjne wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

ul. Majora Jakuba 60/12
31-422 Kraków

Członkami zarządu są: Joanna
Michalewska prezes zarządu
Agnieszka Cieślar członek zarządu
Aleksandra Pariati członek
zarządu Do składania oświadczeń
woli w imieniu Stowarzyszenia, w
tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch
członków zarządu działających
łącznie.

Komisja Rewizyjna
Dominika Wielgus
Elżbieta Mazurkiewicz

Uchwała z dnia 2
marca 2023 r. NIE

Data uchwały o
rozwiązaniu:
2023-03-27
Nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr 1 z
dnia 27.03.2023
r.

- - -

343 NE CEDAT POLONIA 2023-03-17

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 1) edukacja prawna i obywatelska społeczeństwa w Polsce i zagranicą; 2) edukacja historyczna,
w tym młodego pokolenia w Polsce i zagranicą; 3) rozbudzanie miłości do rzeczpospolitej polskiej, a zwłaszcza do jej historii, dziedzictwa kulturowego,
wiary, tradycji, jak również piękna krajobrazu i środowiska naturalnego; 4) promowanie i upamiętnianie postaw patriotycznych; 5) łączenie pokoleń
poprzez pomoc seniorom, w tym szczególnie zasłużonym dla Państwa Polskiego.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel między innymi poprzez: 1) własne inicjatywy edukacyjne, naukowe, medialne, obywatelskie, artystyczne,
krajoznawcze i inne; 2) współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, w tym z
osobami fizycznymi i prawnymi; 3) organizacja i udział w wystawach, konferencjach, kongresach w Polsce i zagranicą.

ul. Hofmana 34
30-210 Kraków

Członkami zarządu są: Maciej
Krzyżanowski Prezes Zarządu
Maria Krzyżanowska Członek
Zarządu Maria Lamers Członek
Zarządu Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w szczególności
zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.03.2023 r. NIE - - - -

344 STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO -
SPORTOWE VIRGA 2023-03-21

1.
1. Cele działania to: 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa; 2) działalność charytatywna; 3) wspieranie
rodziny, systemu pieczy zastępczej, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka; 4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 6) działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn; 7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 9) działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 10) upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji; 11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 12)
wspieranie kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 13) promocja i organizowanie wolontariatu.

2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla realizowania celów określonych w regulaminie, może prowadzić działalność także
poza jej granicami.

3
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: 1) organizowanie, wsparcie i finansowanie aktywności fizycznej dzieci oraz osób
dorosłych, rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych i innych imprez o podobnym charakterze; 2) szkolenie zawodników, instruktorów, trenerów
i sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami; 3) kontakty sportowe z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi;
4) organizowanie zawodów sportowych, pokazów, koncertów, festynów; 5) pomoc w zdobywaniu licencji, patentów i innych uprawnień do uprawiania
sportów lub aktywności fizycznej i turystycznej; 6) organizowanie zbiórek publicznych samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami; 7)
organizowanie akcji charytatywnych, pomocy rzeczowej i finansowej dla osób w sytuacjach kryzysowych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8) organizowanie pracy wolontariuszy przy akcjach charytatywnych, społecznych, imprezach sportowych i kulturalnych; 9) współpracę z innymi
organizacjami realizującymi cele zgodne z celami STS VIRGA a także organami władz publicznych.

ul. Rybitwy 22
30-722 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Sławomir
Jurkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 15
marca 2023 r. NIE - - - -
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345 Krakowskie Stowarzyszenie
Promocji Edukcji

2023-03-21
2023-03-22

1.
1. Działanie na rzecz edukacji z uwzględnieniem edukacji estetycznej i artystycznej. 2. Promocja pozytywnych wzorców estetycznych. 3.
Uświadamianie prawnych konsekwencji różnych działań w przestrzeni wirtualnej.

2
Gmina Kraków

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie zajęć edukacyjnych, lekcji i wykładów. 2. Organizowanie konferencji, spotkań,
warsztatów. 3. Promocje edukacji estetycznej i artystycznej wśród młodzieży i dorosłych.

ul. Zygmunta Augusta 5/5
31-504 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Filip Kowalski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 18
marca 2023 r. NIE - - - -

346

Polska Grupa Narodowa
Międzynarodowego Towarzystwa
Biostatyki Klinicznej (Polish
National Group of The International
Society for Clinical Biostatics -
ISCB)

2023-03-21

1.
Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju biostatyki w Polsce we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Biostatyki Klinicznej
(ISCB).

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie konferencji i spotkań naukowych. 2. Uczestniczenie w różnych formach kształcenia
organizując kursy specjalistyczne z zakresu biostatyki. 3. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 4. Współpracę z
instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami.

ul. Skawińska 8
31-066 Kraków

Członkami zarządu są: Kinga
Sałapa Prezes Zarządu Maciej
Polak Zastępca Prezesa Zarządu
Barbara Więckowska Skarbnik
Stowarzyszenie reprezentuje w
zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych dwóch członków
Zarządu - w tym Prezes i Skarbnik
działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
16.01.2023 r. NIE - - - -

347 Grupa Filmowa Marabut 2023-03-22

1.
1. Realizowanie projektów audio-wizualnych. 2. Promowanie kina niezależnego. 3. Rozpowszechnianie wiedzy o sztuce filmowej. 4. Promowanie
wydarzeń oraz inicjatyw kulturalnych.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Zrzeszanie osób chętnych do tworzenia filmów. 2. Organizacje wydarzeń kulturalnych.

ul. Szafrana 4/33
30-363 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Damian Artur
Orłów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 13
marca 2023 r. NIE - - - -

348 "Akademia Piłkarska TALENTO" 2023-03-23

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez: a) upowszechnianie i tworzenie warunków dla uprawiania
piłki nożnej przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz osoby niepełnosprawne, b) propagowanie i działanie na rzecz tworzenia warunków zdrowego i
aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową, c) propagowanie i tworzenie warunków rozwoju idei aktywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju i wychowania, d) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez
wychowania fizyczne , sport i rekreację ruchową, e) stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, f) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i problemów psychicznych,
g) organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego ich rozwoju, a zwłaszcza ich sprawności umysłowej oraz fizycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

2
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Miasto Kraków, powiat krakowski oraz województwo
małopolskie.

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: a) zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia dzieci w sztuce piłkarskiej przez
profesjonalnych trenerów; b) organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; c) organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w
różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia; d) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego; e)
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; f) współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami
młodzieżowymi oraz szkołami w zakresie realizacji celów regulaminowych; g) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach
działania; h) organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, kursach, seminariach; i) organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi
mającymi na celu propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu; j) organizowanie wolontariatu; k)podejmowanie działań promujących młodych
sportowców ( zwłaszcza członków Stowarzyszenia); l) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.

ul. Wielicka 42 lok. B3
30-552 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Konrad Wrona

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
17.03.2023 r. NIE - - - -

349 POCZTA PLANSZÓWKOWA 2023-03-27

1.
- Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. - Działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych. - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży. - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Promocja integracji społecznej.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - Aktywizowanie małych społeczności lokalnych poprzez udostępnianie im gier planszowych. - Wspieranie,
rozwój i promocje sportu, kultury fizycznej zarówno wśród osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. - Organizowanie kolonii i półkolonii oraz
innych form wypoczynku. - Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. - Współpracę z organami
administracji publicznej, w tym z organami samorządu terytorialnego i instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów regulaminowych.

ul. Rozdroże 19 A
30-333 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Międzik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
18.03.2023 r. NIE - - - -
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350
"STOWARZYSZENIE
MOTOCYKLOWE HD CHAPTER
KRAKÓW"

2023-03-28

1.
a) Zarządzanie finansami HOG Kraków Chapter Poland. b) Organizowanie imprez, zlotów i parad motocyklowych. c) Krzewienie kultury jazdy na
motocyklu. d) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu motocyklowego. e) Popularyzacja polskich motocyklistów w mediach polskich i
zagranicznych. f) Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz zawodów motocyklowych. g) Organizowanie akcji charytatywnych. h)
Organizowanie festiwali muzycznych. i) Organizowanie rodzinnej turystyki motocyklowej.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. Stowarzyszenie może działać także poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Prowadzenie finansów HOG Kraków Chapter Poland. b) Pracę społeczną Członków. c) Zachęcanie i
organizowanie pracy innych - w szczególności Członków HOG Kraków Chapter Poland. d) Wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw promujących
bezpieczny motocyklizm. e) Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z budżetów krajowych oraz unijnych. f) Gromadzenie środków finansowych
pochodzących z darowizn, dotacji, składek członkowskich, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. g) Współpracę z Dealerem
Harley - Davidson Kraków.

ul. Opolska 8
31-355 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tadeusz Plewa

Paweł Dziwisz -
Przewodniczący Zbigniew
Leniartek - Członek
komisji

Uchwała z dnia 14
marca 2023 r. NIE - - - -

351 "Z Włoch do Polski" 2023-03-28

1.
1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych w celu promowania włoskiej kultury na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Współpraca z lokalnymi
organizacjami oraz przedsiębiorstwami znajdującymi się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Prowadzenie kanału na serwisie You Tube oraz kont na mediach społecznościowych w celu promowania
swoich działalności. 2. Organizowanie wydarzeń związanych z promocją własnych celów takich jak wydarzenia muzyczne, seminaria, manifestacje,
targi, festiwale, konkursy. 3. Współpraca z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami znajdującymi się na terenie Polski w celu promowania
włoskiej kultury. 4. Samofinansowanie niniejszych działalności poprzez świadczenie usług przez Stowarzyszenie oraz odpłatne wejścia do własnych
wydarzeń.

ul. św. Filipa 23/4
31-150 Kraków

Członkami zarządu są: Tancredi
Fortunato Giulio lo Re Giuseppe la
Torre Stowarzyszenie jest
reprezentowane przez Radę
Administracyjną oraz przez
poszczególnych członków Rady
Administracyjnej, którzy
solidarnie podejmują decyzje w
sprawach dotyczących zwykłego
zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 13
marca 2023 r. NIE - - - -

352 Stowarzyszenie BO-NIO 2023-03-29

1.
1) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2)
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 4)
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) działalność charytatywna; 6)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7)
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 9) działalność na
rzecz ochrony i promocji zdrowia; 10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 13) działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym; 14)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 15) działalność wspomagająca rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 16) działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 17) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 18)
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 19) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; 20) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 21) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 22) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 23) działalność na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego; 24) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 25) działalność na
rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 26)
działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; 27) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
28) upowszechnianie obrony praw konsumentów; 29) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; 30) promocja i organizacja wolontariatu; 31) pomoc Polonii i Polakom za granicą1; 32) działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych; 33) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa ( DZ.U. z 2018 r. poz. 937 i 2018); 34) promocja Rzeczypospolitej polskiej za granicą; 35) działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 36) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym; 37) rewitalizacji; 38) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska, może prowadzić działalność także poza granicami RP.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym; 2. prowadzenie działalności badawczej; 3.
prowadzenie działalności naukowej; 4.organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wyjazdów i spotkań; 5. prowadzenie działalności
edukacyjnej, w tym prowadzenie wykładów, zajęć szkolnych, kursów, programów edukacyjnych i kampanii społecznych oraz przeprowadzanie
konkursów; 6. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej; 7.prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej; 8.opracowywanie analiz o
charakterze naukowym; 9. prowadzenie działalności wydawniczej; 10. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami
regulaminowymi; 11. współpracę z władzami publicznymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz mediami w Polsce i na
świecie, w kwestiach związanych z celami regulaminowymi; 12. współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, badawczymi,
organizacjami studenckimi i grupami nieformalnymi, w kwestiach związanych z celami regulaminowymi; 13. prowadzenie i utrzymywanie bazy danych
związanych z celami regulaminowymi.

ul. Myślenicka 73/1
30-610 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Mikołaj
Lipczyński

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 4
lutego 2023 r. NIE - - - -

353 HULA 2023-03-29

1.
1.inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym; 2. integracja środowiska lokalnego; 3. kształtowanie postaw
prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 4. propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów; 5.
stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie imprez integralnych, kulturalnych i edukacyjnych; 2. organizowanie spotkań,
konferencji, szkoleń warsztatów, treningów; 3. wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i dorosłych; 4.
współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

os. Centrum D 9/44
31-933 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Magdalena
Czaicka

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
21.03.2023 r. NIE - - - -
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354 Stowarzyszenie Ochrony Konia
Huculskiego "Jemioł"

2023-04-05
2023-04-05

1.
1) prowadzenie działań na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych
ze szczególnym uwzględnieniem koni, 2) prowadzenie działań na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem koni, 3) prowadzenie
działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2
Rzeczpospolita Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizację
spotkań m konferencji, szkoleń, 5) współpracę z właściwymi organami państwa w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami,
ze szczególnym uwzględnieniem koni, 6) interwencyjne odbieranie zwierząt.

ul. Rozdroże 21e/60
30-361 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Piotr Sowiźrał

- Uchwała z dnia 2
kwietnia 2023 r. NIE - - - -

355 Stowarzyszenie "Naturalnie"
2023-04-05
2023-04-05
2023-04-05

1.
Celami działania Stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1. prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony środowiska, przyrody i
klimatu; 2. ochrony praw i dobrostanu zwierząt; 3. wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata; 4. wspierania społecznych
ruchów ekologicznych; 5. oddziaływania na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego; 6. działania na rzecz ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 7. inicjowania i popierania międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Stowarzyszenia; 8.
prowadzenia i popierania badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego; 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych; 10 nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 11. promocji i organizacji wolontariatu; 12. działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe; 13. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 1. działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń i
seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, warsztatów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim; 2. zakładanie i
prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością Stowarzyszenia; 3. organizację konkursów, wystaw i targów; 4. organizację akcji
społecznie użytecznych; 5. organizowanie festiwali i imprez artystycznych; 6. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony
środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ekologii; 7. promowanie nowych
rozwiązań proekologicznych; 8. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych inicjatyw proekologicznych; 9. prowadzenie działań
mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo; 10.odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w
uzasadnionych przypadkach introdukcję cennych gatunków; 11.wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność
biologiczną; 12. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów; 13. działania promocyjne i
informacyjne związane z prowadzoną działalnością regulaminową; 14.współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi
organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów regulaminowych; 15. organizowanie działalności propagatorskiej,
informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej w zakresie realizacji swoich celów regulaminowych; 16. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami
do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie
działalności regulaminowej; 17. organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych itp. na realizację celów regulaminowych Stowarzyszenia; 18. propagowanie
informacji o bieżących i długotrwałych celach Stowarzyszenia tak w kraju jaki i za granicą; 19 wykonywanie i koordynowanie inwentaryzacji
przyrodniczych; 20. inne formy działalności mogące służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

os. Albertyńskie 34/48
31-855 Kraków

Członkami zarządu są: Korneliusz
Moczko Prezes Magdalena
Hędrzak Wiceprezes Sabina
Janeczko Sekretarz
Stowarzyszenie reprezentuje
również w zakresie zaciągania
zobowiązań majątkowych Prezes
lub Wiceprezes.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia
21.03.2023 r. NIE - - - -

356 Jaskółka 2023-04-12
2023-04-12

1.
Celem Stowarzyszenia jest działalność polegająca na: 1. wsparciu osób zainteresowanych rozwojem osobistym, 2. udzielaniu pomocy osobom
mierzącym się z trudnościami, 3. prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2
Polska

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. działalność grupy wsparcia, 2. organizację warsztatów rozwoju osobistego, 3. spotkania ze
specjalistami.

ul. Ks. Władysława Gurgacza 8/4
31-537 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Edyta Ługowska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 11
.03.2023 r. NIE - - - -

357 "Capella San Francesco" 2023-04-21

1.
a) popularyzacja kultury chrześcijańskiej, b) popularyzacja muzyki sakralnej, w szczególności zaś sakralnej muzyki francuskiej, c) rozwijanie
umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie śpiewu, emisji głosu, występów scenicznych.

2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) organizowanie cyklicznych prób, podczas których członkowie Stowarzyszenia będą
przygotowywać wykonania wskazanych utworów muzycznych, b) udział w liturgiach, uroczystościach kościelnych, wydarzeniach kulturalnych,
koncertach i konkursach, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, podczas których członkowie Stowarzyszenia będą wykonywali przygotowane
wcześniej utwory muzyczne, c) organizowanie warsztatów, w ramach których przeprowadzane będą zajęcia ukierunkowane na doskonalenie
umiejętności wokalnych członków Stowarzyszenia.

os. Słoneczne 11/47
31-957 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz
Ślusarczyk

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała z dnia 23
marca 2023 r. NIE - - - -

358 Stowarzyszanie Miłośników Muzyki
Salonowej i Uzdrowiskowej 2023-05-17

1.
1. Propagowanie muzyki salonowej oraz uzdrowiskowej. 2. Przewrócenie jej miejsca we współczesnej kulturze, zgodnie z jej przeznaczeniem w
kontekście historycznym.

2
Rzeczpospolita Polska

3
1. Organizację koncertów muzyki salonowej i uzdrowiskowej w miejscach takich jak: a) sale koncertowe, b) parki c) pijalnie wód mineralnych (łazienki)
d) domy seniora e) palcówki oświatowe f) domy kultury g) amfiteatry h) inne 2. Prowadzenie prelekcji na temat powstania orkiestr/zespołów muzyki
salonowej i uzdrowiskowej w Europie i Polsce w XIX i XX wieku.

os. Kazimierzowskie 21/ 52
31-842 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Marek Mucha

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała nr 1/23 z
dnia 07.05.2023 r. NIE - - - -
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359 Akademia Tenisa Kozłówek 2023-05-19

1.
1. Upowszechnianie uprawiania sportu. 2. Działalność na rzecz rozwoju aktywności sportowej i dyscypliny jaką jest tenis. 3. Wspieranie talentów
sportowych. 4. Wspieranie inicjatyw podnoszących poziom aktywności sportowej wśród uczącej się młodzieży.

2
Polska, a w szczególności miasto Kraków

3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizację treningów, zawodów i imprez sportowych. 2. Działanie promocyjne i reklamowe
podnoszące wiedzę społeczeństwa na temat gry w tenisa. 3. Zakup sprzętu sportowego. 4. Tworzenie struktur szkoleniowych.

ul.Józefińska 22/11
30-529 Kraków

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela: Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Marcin Figiel

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia z
dnia 14.05.2023 r.

NIE - - - -
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