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1
Klub Strzelecko 

Kolekcjonerski As Pik
30.05.2016

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, w 

tym prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat 

broni, militariów, historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej. Prowadzenie działalności w zakresie kultury 

fizycznej i sportu. 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie spotkań, prelekcji historycznych, wystaw, zajęć i zawodów 

sportowych oraz innych imprez. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie kolekcjonerstwa militariów.   

Ul. Zawilca 4

05-092 Łomianki

ZARZĄD:                                                     1. Piotr 

Wasilewski - prezes

2. Andrzej Rosłan -wiceprezes

Do zawierania umów w sprawach majątkowych 

wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa 

po każdorazowym uzyskaniu pisemnego 

pełnomocnictwa od prezesa

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała nr 2/2016 z dnia 

22 maja 2016 r.
NIE

2
Koalicja Organizacji 

Demokratycznych

Ze względu na zmianę siedziby akta ewidencyjne zostały dn. 12 

września 2016 r. przekazane do m. st. Warszawy wg. 

wlaściwości

3 Grupa Wilki 29.11.2016

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działanie w zakresie upowszechniania rekreacji, ekologii, sportu,  kultury, 

turystyki oraz ochrony dóbr przyrody i dziedzictwa narodowego. Działania na rzecz integracji oraz rozwoju społeczności lokalnej. 

Upowszechnianie tradycji narodowej. Działania wspomagające rozwój świadomości obywatelskiej. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie spotkań, pokazów, szkoleń, seminariów, treningów z zakresu 

rekreacji, marszów (ze szczególnym uwzględnieniem nordic walking), sportów biegowych  i rowerowych. Udział w  organizacji 

wypraw lub obozów promujących różne formy aktywności fizycznej. Wykorzystanie ww. aktywności w celu budowania więzi w 

społeczności lokalnej. Współpraca z organami władzy państwowej oraz samorządowej w zakresie promocji sportu oraz 

zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Ul. Ożarowska 25 m. 21 05-

850 Ożarów Maz.

******************         

ZMIANA SIEDZIBY 

(13.12.2019 r.)                  

Ul. Ożarowska 27 m. 13  

05-850 Ożarów 

Mazowiecki                                     

współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym 

Prezesa.                       

********************************* 

ZARZĄD:    

Prezes: Aneta Krajewska  

Członek zarządu: Sylwia Mierzejewska,                                                 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 20 listopada 2016 

roku                                  

*********************

* uchwała o zmianie 

regulaminu z dnia 21 

września 2022 roku

NIE
Uchwałą Walnego Zebrania z dnia  13.12.2019 r.  nastąpiła 

zmiana adresu siedziby        

4 Krąg Przyjaciół Harcerstwa 30.01.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Wspieranie harcerstwa poprzez prowadzenie całorocznej działalności 

oświatowo-wychowawczej,  w tym upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych. 

Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego. Inicjowanie antyalkoholowych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie działalności wolontarystycznej, podejmowanie działań w zakresie pomocy 

społecznej. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój demokracji.

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja wypoczynku oraz innych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, 

organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, uczestniczenie w życiu publicznym samorządu lokalnego.

Ul. Kamińskiego 19         

 05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Grzegorza 

Moszczyńskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 18 listopada 2016 

roku

NIE

5
Starobabicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku
07.02.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Prowadzenie działalności na rzecz zachowania sprawności fizycznej, psychicznej, 

intelektualnej, skierowanej do osób w wieku dojrzałym. Upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki. 

Propagowanie  udziału w życiu społecznym, a także zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar województwa mazowieckiego.   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie spotkań, wycieczek krajoznawczych, prelekcji, warsztatów, 

odczytów,  dyskusji  i różnego rodzaju imprez mających charakter inegracyjny. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi i 

rządowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania celów statutowych. 

Ul. Warszawska 697  

05-083 Borzęcin Duży

ZARZĄD: 

1. Agnieszka Matuszewska - prezes     

2. Tadeusz Wiśniewski - wiceprezes   

3. Joanna Czajka-Kowszun -  sekretarz            

4. Paweł Piotrowski - skarbnik             

5. Krystyna Zając - członek                    

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia 

składają dwaj członkowie Zarządu, działając 

łącznie i są nimi Prezes i skarbnik lub sekretarz.

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 31 stycznia 2017 

roku

NIE

6 RADY NA ODPADY 20.03.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez propagowanie i udział w 

tworzeniu proekologicznych rozwiązań, technologii i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz 

zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju branży gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Upowszechnianie 

wiedzy o stosowaniu przyjaznych dla środowiska nawozów i pestycydów w uprawach na terenach wiejskich. Propagowanie 

dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi w obrębie ww. 

zagadnień. Działanie na rzecz dobrej legislacji na szczeblu lokalnym i krajowym. 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, debatach, wykładach, seminariach, 

konferencjach. Działalność edukacyjna, promocyjna i i informacyjna. Przygotowywanie wystąpień, zapytań i petycji do organów 

administracji. Monitorowanie procesu legislacyjnego, udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych i wszelkie inne 

dozwolone prawem działania.

ul. Zamoyskiego 27 

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: prezesa Justynę 

Ciepielewską            

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 9 marca 2017 roku       

**************   

Uchwała o zmianie 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 5 lutego 2019 roku

NIE

7
Towarzystwo Wędkarskie 

Przyjaciół Karpinka
20.03.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności ekosystemu wodnego. 

Propagowanie wędkarstwa, jako formy aktywnego wypoczynku i aktywizacji osób starszych. Reintrodukcja karasia pospolitego. 

 2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Leszno. 

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem oraz innymi szkodami. 

Organizowanie zawodów oraz szkoleń wędkarskich. Ochrona gatunków krajowych ichtiofauny.

Ul. Sochaczewska 63/14        

05-084 Leszno

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Roberta Prędkiewicza

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 11 marca 2017 

roku

NIE

8 BŁONIE BASKET 27.04.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Promowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem gry w 

koszykówkę, a także upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku wśród mieszkańców Gminy Błonie. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Gminy Błonie.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja zajęć sportowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 

Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

zmiana siedziby: 

20.05.2022   ul. 

Kilińskiego 1/5                   

05-870 Błonie

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Arkadiusza Jaśkowskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 23 kwietnia 2017 

roku 

NIE

9
Grupa Rekonstrukcji 

Historycznej "ROUTIERS"
26.05.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działalność rekonstrukcyjna, edukacyjno-historyczna i badawcza, związana z 

historią Europy okresu średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 1380 d0 1415 roku, a także historią Anglii i 

Francji w okresie Wojny Stuletniej. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie spotkań edukacyjnych, inscenizacji i rekonstrukcji historycznych, 

warsztatów, konkursów, udział w obchodach rocznic i wszelkich imprezach mających na celu popularyzację wiedzy historycznej.

Ul. Hubala-Dobrzańskiego 

137         

05-082 Latchorzew

Członkowie ZARZĄDU:  

1. Agnieszka Jurgielewicz     

2. Piotr Zacharski

3. Michał Madeja

4. Marta Tomaszkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 19 maja 2017 roku

NIE
Marta 

Tomaszkiewicz

10

Stowarzyszenie 

Zrównoważonego Rozwoju 

Wsi Ożarów

11.10 2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działanie na rzecz zrównoważonego, różnorodnego, ekologicznego i przyjaznego 

dla mieszkańców rozwoju i urbanizacji terenów dawnej Wsi Ożarów Mazowiecki. Integracja mieszkańców wsi Ożarów i osiedli - 

kształtowanie potrzeby życia w harmonii i wzajemnym szacunku. Kształtowanie współpracy pomiędzy rolnikami a inwestorami, 

realizującymi budowy na sąsiednich działkach. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar województwa mazowieckiego.  

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rozwoju i 

urbanizacji terenów wsi Ożarów oraz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego oraz 

pomoc przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami władzy a obywatelami. Wpółdziałanie z władzami lokalnymi, 

powiatowymi i wojewódzkimi oraz biznesem w celu wszechstronnej rozbudowy infrastruktury.

Ul. Poznańska 121           

 05-850  Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Jerzego Różeckiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 19 maja 2017 roku

NIE

11 Dla Łomianek 18.12.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działania promujące i wspierające w zakresie kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa 

wyższego, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony 

zwierząt, a także w szeroko rozumianej sferze społecznej, w tym przeciwdziałanie wykluczeniom z różnych przyczyn. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Gminy Łomianki.  

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja różnorodnych form działalności wspierających ww. cele stutowe.  

Al. Chopina 101 b lok.2

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Magdalenę Lasek

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 8 grudnia 2017 

roku

NIE

12

Inicjatywa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  

Łomianek

27.12.2017

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Łomianki oraz 

gmin sąsiednich, w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego 

uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zrównoważonego rozwoju Gminy, 

w szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego przez władze samorządowe. Propagowanie idei ekologicznych i 

prawa ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, obszarów "Natura 2000" 

i obszarów o znacznych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Działalność informacyjna, edukacyjna oraz wydawnicza w 

celu kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych. Promowanie otwartych postaw na nowoczesne rozwiązania 

urbanistyczne, architektoniczne, komunikacyjne poprzez  ogłaszanie konkursów na tematyczne projekty. Współpraca z władzami 

samorządowymi, instytucjami państwowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami kompetentnymi  w zakresie realizacji celów 

stowarzyszenia.

Ul. Lwowska 18                 

05-092 Łomianki                           

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Dariusza Dąbrowskiego                                                                                  

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 grudnia 2017 

roku

NIE



13

Stowarzyszenie Nasze 

Dziedzictwo - Grupa 

Integracyjna

16.01.2018                        

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie 

oraz ich rodzin, w tym popularyzowanie wiedzy z dziedziny integracji społecznej, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 

doświadczeń z osobami i instytucjami zainteresowanymi, organizowanie wsparcia terapeutycznego, opiekuńczego i doradztwa. 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.    

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie spotkań, wycieczek, prelekcji, wystaw, koncertów i różnego 

rodzaju  imprez mających charakter integracyjny. Współdziałanie z instytucjami i osobami o podobnych celach działania  

Ul. Krasickiego 1  

 05-870 Błonie

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Ewę Mazurkiewicz-

Wysocką

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 29 grudnia 2017 

roku

NIE

14 Mieszkańcy Łomianek 29.01.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej w zakresie oświaty i wychowania, kultury, sportu, ekologii, ochrony praw 

zwierząt, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, a także zrównoważonego zagospodarowania rozwoju Łomianek.  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.    

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego 

uczestnictwa mieszkańców w ww. obszarach życia publicznego poprzez działalność  informacyjną, edukacyjną, wydawniczą, 

opracowywanie i wyrażanie stanowisk, a także współpracę z samorządem oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla 

osiągania celów statutowych. 

Al. Fryderyka Chopina 12 

H      

05-092 Łomianki 

 ******************

 Zmiana siedziby na mocy 

uchwały Zebrania 

Członków stowarzyszenia 

z dn. 19 marca 2019 r.:                        

ul. Malarska 2 

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Małgorzatę Żebrowską -

Piotrak   

*******************************                   

 Zmiana reprezentacji na mocy uchwały 

Zebrania Członków stowarzyszenia z dn. 19 

marca 2019 r. -  Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez : Grzegorza 

Orleckiego        

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 stycznia  2018 

roku

NIE

15 Traditia Christiana 28.03.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Wspieranie tradycyjnej formacji religijnej, duchowej, intelekualnej i społecznej 

w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Promowanie postawy patriotycznej, służebnoości wobec Ojczyzny w duchu 

wartości i tradycji katolickich. Wspieranie i ochrona rodziny, ojcostwa, macierzyństwa i prawa do życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci.  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: IOrganizowanie, wspieranie, obsługa i propagowanie inicjatyw formacyjnych: 

rekolekcji, konferencji, sympozjów, warsztatów itp. Działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie badań, studiów, promocji i 

poularyzacji wiedzy, wartości i postaw społecznych  wynikających z ducha tradycji katolickiej

Ul. Nowakowskiego 12      

05-870 Błonie

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Zalewskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 19 marca  2018 

roku

NIE

16
Forum Samorządowe 

Łomianek
12.04.2018 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Propagowanie idei samorządności; popularyzacja zasad demokracji w życiu 

społeczno-politycznym; popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli; wspieranie rodziny i jej praw w życiu publicznym; 

budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami.

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Gminy Łomianki i powiatu warszawskiego Zachodniego.                      

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Współpraca z organami władzy samorządowej; przedstawienie ogranom władzy 

samorządowej postulatów i opinii mieszkańców; współdziałanie z organizacjami pozarządowymi; współuczestniczenie w 

wyborach samorządowych; inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.

ul. Rolnicza 29 

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Edwarda Wołyńskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia     5 kwietnia  2018 

roku

NIE

17
Stowarzyszenie Formacyjne 

Św. Józefa
19.04.2018 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Wspieranie tradycyjnej stanowej i uniwersalnej formacji religijnej, duchowej, 

intelektualnej i społecznej w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego; wspieranie formacji patriotycznej i promowanie 

postawy służebności wobec Ojczyzny w duchu tradycji i wartości Kościoła; wspieranie, ochrona i promowanie rodziny, ojcostwa i 

macierzyństwa, nierozerwalności małżeństwa i prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie, wspieranie, obsługa i propagowanie inicjatyw formacyjnych: 

rekolekcji, konferencji, sympozjów, warsztatów itp. służących celom stowarzyszenia; działalność informacyjną i wydawniczą w 

zakresie badań, studiów, promocji i popularyzacji wiedzy, wartości i postaw społecznych wypływających z ducha tradycji 

katolickiej; działalność kulturalną, artystyczną, społeczną i charytatywną.

ul. Poniatowskiego 12  

 05-870 Błonie                   

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Zalewskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 19 marca  2018 

roku

NIE

18
Stowarzyszenie "Mieszkańcy 

Razem"
26.04.2018 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego; aktywizacja społeczności lokalnej; 

zapewnienie jawności działania administracji publicznej; rozwój gospodarczy gminy, jej zagospodarowania przestrzennego i 

infrastruktury w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze kultury, sportu, 

ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Wspieranie komunikacji między mieszkańcami a 

władzą publiczną; wspieranie inicjatyw i działań w obszarze bezpieczeństwa, a w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

budowanie więzi  mieszkańców z ich miejscowością, gminą, regionem i krajem ojczystym. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Działalność informacyjna, edukacyjna, wydawnicza, oświatowa i wychowawcza 

mająca na celu kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w konsultacjach 

społecznych, w szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego. Współpraca z samorządem gminnym, instytucjami 

państwowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami poprzez przedstawianie analiz, wniosków, postulatów i opinii o 

miejscowych planach  kształtowania przestrzeni, w tym zagadnień ochrony środowiska i ekologii.  Ogłaszanie konkursów na 

projekty urbanistyczne, architektoniczne oraz z zakresu ochrony środowiska. Podejmowanie inicjatyw w zakresie promowania 

nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, ekologicznych i środowiskowych. Promowanie zrównoważonego 

transportu, budowy i modernizacji ulic i ciągów komunikacyjnych w sposób wpływający na podniesienie jakości życia 

mieszkańców. Udział w wyborach samorządowych i referendach lokalnych poprzez (rejestrację komitetu wyborczego lub) 

udzielenie poparcia komitetowi wyborczemu, kandydatom lub rozwiązaniom programowym. 

ul. Przyłuskiego 6  

05-080 Izabelin               

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Dorotę Zmarzlak

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 18 kwietnia  2018 

roku

NIE

19 Forum Samorządowe Gmin 08.05.2018 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Promowanie idei samorządności. Inspirowanie i popieranie inicjatyw 

społecznych w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym; popularyzacja zasad demokracji.Popieranie 

aktywności i przedsiębiorczości obywteli. Działania narzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności powiatu warszawskiego 

zachodniego.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Współpraca z organami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.   Przedstawianie organom samorządowym postulatów i opinii 

mieszkańców. Udział w wyborach samorządowych. Prowadzenie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych 

stowarzyszenia. 

ul. Harcerska 33  

05-870 Błonie                   

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Białeckiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 6 kwietnia  2018 

roku

NIE

20

Stowarzyszenie właścicieli 

nieruchomości przy ul. 

Aleksandry w Duchnicach

11.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie w należytym stannie 

technicznym ul. Aleksandry w Duchnicach -  wewnętrznej drogi dojazdowej do posesji, których właściciele są  członkami 

stowarzyszenia. Umożliwienie właścicielom posesji bezproblemowego korzystania z tej drogi, oraz reprezentowanie ich 

interesów i praw  związanych z wyżej wskazaną drogą. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Gminy Ożarów Mazowiecki, powiatu warszawskiego zachodniego, 

województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Gromadzenie i zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie 

drogi, w tym odśnieżanie. Występowanie z wnioskami, postulatami, pismami oraz inicjatywami, dotyczącymi drogi, do organów 

władzy publicznej, a także osób i podmiotów trzecich. Reprezentowanie w toczących się postępowaniach związanych z drogą.

ul. Aleksandry 14

05-850 Duchnice           

Członkowie ZARZĄDU: 

1. Jolanta Pszona 

2. Radosław Płonka  

3. Krzysztof Błachnio 

4. Tomasz Stelmach

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 3 kwietnia  2018 

roku

NIE

21
Gminne Koło Miłośników 

Wędkarstwa w Izabelinie
16.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Ochrona środowiska; integracja miłośników wędkarstwa na rzecz ochrony 

przyrody i zasobów wodnych; wdrażanie kultury wędkarskiej i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Prowadzenie szkoleń dotyczących  przepisów prawa w zakresie warunków howu, 

hodowli i połowu ryb. Prowadzenie zorganizowanych działań mających na celu ochronę środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasobów wodnych, planowe zarybianie w zbiornikach wodnych na terenie gminy Izabelin. Współpraca z 

władzami samorządowymi i dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony środowiska.Organizowanie 

różnorodnych działań, mających na celu upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród mieszkańców gminy.

ul. 3-go Maja 42 

05-080 Izabelin               

ZARZĄD: 

1. Grzegorz Tomas - prezes 

2. Mirosław Lichaczewski -  Wiceprzes

3. Artur Pankiewicz - skarbnik 

4. Lech Celejewski - sekretarz

5. Paweł Gąsiński - członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 3 marca 2018 roku

NIE

22
Ochrona Puszczy 

Kampinoskiej
21.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Ochrona przyrody Puszczy Kampinoskiej wraz z otuliną poprzez zapobieganie 

jakimkolwiek próbom naruszenia jej ekosystemu i równowagi biologicznej, w szczególności niedopuszczenie do powstania 

autostrady i/lub drogi ekspresowej. Promowanie koncepcji rozwoju sieci dróg i autostrad usytuowanych możliwie najdalej od 

granic Puszczy. Propagowanie i realizacja strategicznej misji turystycznej tzw. bramy do KPN oraz umożliwienie   korzystania z 

walorów Puszczy mieszkańcom i turystom. Ochrona dóbr kultury, pamiątek i miejsc historycznych na terenie KPN-u.  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

mazowieckiego oraz Maista i Gminy Łomianki.   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez organizowanie 

spotkań i konferencji. Wydawanie bezpłatnej gazetki popularyzującej działania statutowe Stowarzyszenia. Czynne wspieranie i 

prowadzenie akcji informacyjnych i protestacyjnych w granicach dozwolonych przez prawo. Udział w pracach nad tworzeniem 

planów rozwoju Miasta i Gminy Łomianki. Współpraca z organami administracji publicznej oraz wszelkimi organizacjami 

społecznymi w celu realizacji wspólnych celów.

Ul. Irysa 3

 05-092 Łomianki                                                                          

ZARZĄD: 

1. Maria Minasowicz - Przewodnicząca zarządu

2. Wojciech Berger -  Wiceprzes 

3. Agnieszka Kornowska - skarbnik  

4. Tomasz Rusinek - sekretarz   

5. Zbigniew Gutowski - członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 maja 2018 roku

NIE



23

Ekologiczne Stowarzyszenie 

Interesu Społecznego 

Kampinos

21.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Udzielanie kompleksowej pomocy prawnej w szczególności przy: realizacji 

planów zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego; realizacji  zasady  zrównoważonego 

rozwoju ekologicznego miejscowości położonych w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, z uwzględnieniem 

interesów mieszkańców, inwestorów i z zachowaniem istniejących środowisk. Propagowanie  idei samorządności, zachęcanie 

mieszkańców do aktywnego współdecydowania o kierunku rozwoju gminy, z poszanowaniem zasad ekologii. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar powiatu warszawskiego zachodniego.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Współpraca z organami administracji publicznej poprzez  kierowanie postulatów, 

opiniowanie wniosków, wyrażanie swojego stanowiska, udział w sesjach Rady Gminy. Organizawowanie spotkań, akcji 

społecznych, zebrań, pikników. Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej przed organami administraci publicznej, 

instytucjami i sądami powszechnymi.

Ul. Kampinos A nr 41 

 05-085 Kampinos

****************             

Zmiana adresu siedziby 

dn. 10.07.2018 r.              

Komorów 35 A 

05-085 Kampinos                     

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Joannę Szwarc-

Piotrowską 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 9 maja 2018 roku

NIE Dn. 10.07.2018 r.  Nastąpiła zmiana adresu siedziby        

24
Stowarzyszenie Ekologiczne 

NIC O NAS BEZ NAS
21.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:  Zapewnienie sobie oraz pozostałym członkom lokalnej społeczności 

pdpowiedniej jakości życia, w szczególności z uwzględnieniem wpływu warunków ekologicznych. Ponadto wdrażanie zasady 

zrównoważnego rozwoju, uwzględniającej interesy różnych stron: mieszkańców, inwestorów, instytucji i in. Zachęcanie 

mieszkańców do aktywnego współdecydowania o kierunkach rozwoju społeczności lokalnej, w myśl idei samorządowej, 

traktującej miejsce zamieszkania jak małą ojczyznę. Propagowanie idei życia w czystych miejscowościach, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad ekologii oraz bezpieczeństwa i zdrowia na codzień. 

 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar powiatu warszawskiego zachodniego, w szczególności gminy Błonie.  

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami publicznymi oraz 

sektorem prywatnym w zakresie świadomego i zrównoważonego rozwoju obszarów zamieszkania. Organizowanie zebrań 

mieszkańców, spotkań, pikników itp. Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej przed organami administraci publicznej, 

instytucjami i sądami powszechnymi w sprawach związanych z celami regulaminowymi stowarzyszenia.

Wawrzyszew 9      

 05-870 Błonie                                              

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Waldemara Jakubiaka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 14 maja 2018 roku

NIE

25

Międzygminny Klub 

Honorowych Dawców Krwi 

PCK "FLORIAN"

21.05.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Zabezpieczanie w krew mieszkańców z terenu działalności Stowarzyszenia. 

Zabezpieczanie imprez masowych w zakresie pierwszej pomocy  przedmedycznej. Edukacja, oświata i wychowanie. 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. Upwszechnianie kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i tradycji. 

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja zbiórek krwi i osocza; rejestracja dawców szpiku kostnego. 

Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń, wystaw, koncertów i innych imprez i działań, mających na celu realizację zadań 

stutowych. Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działalności.

Ul. Wieruchowska 5

 05-082 Babice Nowe        

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela:  Michała Starnowskiego 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 18 maja 2018 roku

NIE

26
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dziekanowa
21.06.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej w zakresie edukacji,  oświaty i wychowania, kultury, sportu, ekologii, ochrony 

praw zwierząt, ochrony i promocji zdrowia. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Działalność informacyjna, edukacyjna, wydawnicza mająca na celu kształtowanie 

postaw obywatelskich i prospołecznych, a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działajacych na recz dobra publicznego. Opracowywanie  i wyrażanie stanowisk w celu 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki,  w szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego przez 

władze samorządowe. Współpraca z samorządem oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania celów 

statutowych.

Ul.Rolnicza 347  

05-092 Łomianki          

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę:  Elżbietę Podolską

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 15 czerwca 2018 

roku

NIE

27 Łomianki Razem 26.07.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Polepszenie warunków życia mieszkańców Łomianek oraz okolicznych gmin. 

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i udziału organizacji pozarządowych w budowaniu demokracji i 

sprawiedliwości społecznej. Zwalczanie mowy nienawiści i wszelkich form dyskryminacji  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar województwa mazowieckiego.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Spotkania z mieszkańcami Łomianek i okolicznych gmin, współpraca z władzami 

samorządowymi i rządowymi oraz mediami, organiizowanie pikiet, manifestacji, akcji informujących o celach i sposobach 

działania stowarzyszenia z wykorzystaniem ulotek, plakatów, banerów i innych.  

Ul. Armii Poznań 21 A     

05-092 Łomianki

ZARZĄD: 

1. Joanna Roszkowska - prezes

2. Marek Obuchowicz -  sekretarz   

3. Krzysztof Ambroziak - skarbnik 

4. Ryszard Godlewski - członek

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia 

składają dwaj członkowie Zarządu działając 

łącznie i są nimi: Prezes wraz z innym 

dowolnym członkiem Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 19 lipca 2018 roku

NIE

28

Stowarzyszenie o 

charakterze strzeleckim, 

kolekcjonerskim i 

rekonstrukcyjnym STARY 

WIARUS             

(skrócona nazwa: STARY 

WIARUS Łomianki)

09.11.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportu 

strzeleckiego.Promocja, poularyzowanie wiedzy  i działanie na rzecz strzelectwa, kolekcjonowania broni palnej oraz działaności 

grup rekonstrukcji historycznej.

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  Organizowanie i udział w  sportowych zawodach strzeleckich, przedsięwzięciach 

rekonstrukcyjnych, kolekcjonerskich,imprezach, spotkaniach, prelekcjach i pokazach. Współpraca z osobami i instytucjami, w 

szczególności ze strzeleckimi klubami sportowymi. Wspieranie klubów strzeleckich w zkresie organizacyjnym, rzeczowym lub 

finansowym.

Ul. Krzywa 14    

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Adama Morawskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 6 listopada 2018 

roku

NIE

29 KampiNosi 12.12.2018

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Popularyzacja aktywności fizycznej w Puszczy Kampinoskiej. Edukacja 

przyrodnicza, ekologiczna oraz historyczna. Integracja i wspólne działania na rzecz ekologii oraz popularyzacji aktywności 

fizycznej na łonie natury. Współpraca z organizacjami ekologicznymi oraz podmiotami związanymi z regionem oraz Puszczą 

Kampinoską. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Wycieczki piesze, biegowe w Puszczy Kampinoskiej. Działalność edukacyjna na 

fanpage KampiNosi na portalu społecznościowym FB. Wspieranie i udział w imprezach o podobnym charakterze, w tym 

charytatywnych w regionie.

Ul. Żeromskiego 34A   

05-850 Ożarów 

Mazowiecki 

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawicielkę: Agnieszkę Kalndyk 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 26 listopada 2018 

roku

NIE

30 BORZĘCIN 14.01.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Prowadzenie działalności sportowo-edukacyjnej i kulturalnej. Praca na rzecz 

dzieci, młodzieży i osób starszych.Integracja społeczna. Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach.  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar całego kraju. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym. 

Organizowanie zajęć kulturalnych (plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych), w szczególności dla dzieci i osób 

starszych. Wspieranie twórców ludowych.

Ul. Warszawska 861

05-083 StareBabice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Tadeusza Wiśniewskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 stycznia 2019 

roku

NIE

31
Stowarzyszenie Przystanek 

Kampinos
15.01.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Promocja i wsparcie gminy Kampinos w następujących aspektach: edukacji, w 

tym historycznej, kultury i sztuki, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, upowszechniania zdrowego stylu życia, a także wspierania lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Tworzenie infrastruktury turystycznej. Organizacja imprez  sportowych, 

kulturalnych, edukacyjnych. Organizowanie kursów, szkoleń, kolonii i półkolonii. Zorganizowanie niepublicznej placówki 

oświatowej. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Wspieranie inicjatyw budowy zalewu na rzece Utracie. 

Współpraca z  Kampinoskim Parkiem Narodowym. Działalność wydawnicza i radiowo-telewizyjna. Wspieranie inicjatyw 

spółdzielczych, organizacja targów. 

Ul. Niepokalanowska 1   

05-085 Kampinos

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Bartosza Cwena

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 8 stycznia 2019 

roku

NIE

32
Uczniowie Seniorzy S. P. 

Łomianek
22.01.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:Odtworzenie i utrzymanie relacji koleżeńskich, towarzyskich pomiędzy 

absolwentami - seniorami Szkoły Podstawowej w Łomiankach. Działalność kulturalna, historyczna i oświatowa na rzecz członków 

Stowarzyszenia. Upowszechnianie wiedzy o historii Łomianek, w szczególności dotyczących powstania i prowadzenia Szkoły 

Podstawowej. Działania na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Łomianki. Niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy zdrowia w Łomiankach. 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Miasta i Gminy Łomianki.   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia. Wspołpraca z 

innymi podmiotami i organizacjami o podobnych celach działania. Wystąpienia do odopwiednich instytucji lokalnych i 

samorządowych.

Ul. Baczyńskiego 22/4     

05-092 Łomianki

ZARZĄD: 

1. Tadeusz Kordek - prezes  

2. Izabela Bazylewicz - wiceprezes  

3. Jadwiga Dąbrowska - wiceprezes   

4. Halina Rusiecka - wiceprezes                  

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 7 stycznia 2019 

roku

NIE

33 Koło Przyjaciół HILARISA 08.02.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:Poszerzanie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej i Przedszkola HILARIS. 

Wspomaganie  działań edukacyjnych, rozwijanie bazy dydaktycznej, włączanie nowoczesnych technologii w celu uatrakcyjniania 

zajęć,  realizowanie celów kulturalno-oświatowych, rozwój kultury fizycznej. Doskonalenie kompetencji nauczycieli. 

Utrzymywanie jak najlepszej współpracy z rodzicami. Tworzenie platformy integracji środowiska szkolnego i lokalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                           

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Pozyskiwanie środków finansowych, zakup sprzętu i wyposażenia. Organizowanie 

warsztatów dla kadry nauczycielskiej i rodziców. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, konkursów, wycieczek, imprez 

sportowych. Przyznawanie stypendiów i nagród rzeczowych.

Ul. Passowska 16 A                            

05-870 Błonie

ZARZĄD:                                                                                 

1. Lech Popiak - prezes                                   2. 

Agnieszka Ositek - członek zarządu                               

3. Marta Piotrowska - członek zarządu                                       

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 4 lutego 2019 roku

NIE

34 Voyager Klub Polska
Ze względu na zmianę siedziby akta ewidencyjne zostały dn. 8 

maja 2019 r. przekazane do m. Zielona Góra wg. właściwości



35 SPECJALSTEAM 18.04.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wspieranie 

marek lokalnych i podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu. Promocja zdrowego stylu życia, upowszechnianie różnych 

form turystyki i rekreacji oraz działań na rzecz ekologii i środowiska naturalnego. Promocja kultury fizycznej i sportu, działań 

artystycznych, rozwoju osobistego i zawodowego. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych i dzieci z terenów wiejskich. Podnoszenie kwalifikacji dzieci, mlodzieży i osób dorosłych. 

Organizowanie czasu wolnego poprzez działania o charakterze sportowym, edukacyjnym, rekreacyjnym i turystycznym. 

Współpraca z organami administracji publicznej oraz wszelkimi organizacjami społecznymi w celu realizacji ww.  wspólnych 

celów.                                                                                                                            2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: 

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                              3. 

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizacja imprez i zawodów sportowych o randze lokalnej, regionalnej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. Organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji jak również warsztatów tematycznych: 

artystycznych, edukacyjnych (ekologicznych, historycznych), kulturalnych. Organizacja rajdów, wycieczek, "zielonych szkół", 

półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez integracyjnych i charytatywnych. Pomoc finansowa 

osobom potrzebującym. 

Ul. Szkolna 21                                                       

05-084 Leszno

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Piotra Chmielewskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 kwietnia 2019 

roku                                            

…………………………..   

Uchwała o przyjęciu 

zmiany regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 24 kwietnia 2019 

roku          

NIE

36 Młode Łomianki 25.04.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:Promowanie działań aktywizujących młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i 

Gminy Łomianki w zakresie sportu, oświaty, kultury,ekologii i działności społecznej, a także charytatywnej. Nawiązywanie 

współpracy z Dzielnicowymi Radami Miejskimi, a w szczególności z Młodzieżową Radą Miejską w Ł omiankach, organizacjami i 

stowarzyszeniami na terenie Łomianek i z młodzieżowymi organizacjami z całej Polski. Proponowanie władzom gminy 

programów młodzieżowych i społecznych kierowanych do młodzieży łomiankowskiej.                                                                                                                                                     

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Miasta i Gminy Łomianki.                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Udział w konferencjach i spotkaniach z władzami Gminy. Organizowanie spotkań i 

zapraszanie włodarzy Gminy na zebrania stowarzyszenia. Prezentowanie potrzeb i spraw związanych z młodzieżą na sesjach 

Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji gminnych. Dzielenie się dobrymi praktykami z innymi organizacjami, zwłaszcza 

młodzieżowymi. Udział w różnego rodzaju aktywnościach ekologicznych, w tym edukacji ekologicznej w szkołach, sprzątaniu 

okolic jezior łomiankowskich, KPN-u. Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie Łomianek, organizowanie spotkań z 

ciekawymi ludźmi.

Ul. Poziomkowa 28               

Dziekanów Nowy                                     

05-092 Łomianki

Zarząd:                                                             1. 

Patryk Zajączkowski - prezes                 2. 

Dominik Zawistowski - wiceprezes ds. kultury, 

imprez i warsztatów            3. Arkadiusz Wojda - 

wiceprezes ds. społecznych, edukacji i ekologii

KOMISJA REWIZYJNA:                                                                                 

1. Igor Naftyński - 

Przewodniczący KR                

2. Karol Waśniewski - członek 

KR

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 kwietnia 2019 

roku

NIE zmiana adresu 13.04.2021

37
Komitet Organizacji 

Konferencji Studenckich

Ze względu na zmianę siedziby akta ewidencyjne zostały dn. 12 

sierpnia 2019 r. przekazane do m. st. Warszawy wg. właściwości

38 KOTam Cię 07.06 2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Zapobieganie zwiększaniu się populacji kotów wolno żyjących, jak również 

zapobieganie bezdomności kotów w mieście Bonie. Utrzymywanie dobrostanu kotów wolno żyjących na terenie Rodzinnych 

Ogródków Działkowych, znajdujących się w pobliżu Miejskiego Przesiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz cmentarza 

parafialnego w Błoniu i na terenie osiedla przy Pałacu Błonie-Pass.                                                                                                                                                                                                    

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar miasta Błonie.                                                                                                                                      

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Wyłapywanie kotów wolno żyjących na zabiegi sterylizacji. Poszukiwanie 

tymczasowych domów oraz nowych właścicieli lub opiekunów dla kotów. Dokarmianie, organizowanie zbiórek karmy, 

zapewnianie opieki weterynaryjnej dla kotów będących pod opieką stowarzyszenia. Organizowanie zbiórek publicznych 

(pieniężnych, rzeczowych, bazarków itp.) na cele związane z działalnością stowarzyszenia. Edukacja społeczeństwa w zakresie 

opieki nad kotami oraz zapobieganiea ich bezdomności.

Błonie                                                                

Ul. Piłsudskiego 6/51        

05-870 Błonie

ZARZĄD:                                                                                 

1. Anna Hermani - prezes                                   2. 

Karolina Skrońska - wiceprezes                               

3. Ewelina Toczyńska - członek                                                                          

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 31 maja 2019 roku

NIE

39 STOP WASTING POLSKA 28.06.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:Działalność edukacyjna i promocyjna w zakresie takich zagadnień jak: ekologia, 

recykling i gospodarowanie odpadami, racjonalne gospodarowanie żywnością, zdrowy styl życia. Działalność na rzecz osób 

starszych, a także dzieci i młodzieży. Promowanie lokalnego rękodzieła.                                                                                                                                                                                             

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                      

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie wykładów i zajęć w szkołach. Działność w social mediach. 

Współpraca z różnymi instytucjami, firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz społeczności lokalnej. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych. 

Błonie                                                                

Ul. Poznańska 17 B        05-

870 Błonie

ZARZĄD:                                                                                  

1. Maria Białecka - prezes                                          

2. Ewelina Degowska - wiceprezes                      

3. Piotr Grzelak - członek

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 12 czerwca 2019 

roku

NIE

40
"NASZ DOM  - GODNE 

ŻYCIE" w Starych Babicach
28.10.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia 

warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, 

działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Inicjowaniei i realizowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie 

godnego życia osobom niepełnosprawnym w aspekcie prawnym, materialnym, godnościowym, zdrowotnym, społecznym etc. 

Współdziałanie z instytucjami, organizacjami krajowymi i europejskimi oraz osobami mogącymi profesjonalnie wspierać  cele 

działania organizacji.  

Klaudyn                                                                 

Ul. Ebro 9                                                            

05-080 Klaudyn

ZARZĄD:                                                                                  

1. Teresa Semeniuk - prezes                                          

2. Jadwiga Wróblewska - sekretarz                      

3. Krystyna Pazurek - skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:                                                                                  

1. Mirosława Szałańska - 

przewodnicząca                                          

2. Agnieszka Waliszewska-

Ogłoza -sekretarz                                                            

3. Justyna Kowalska - członek

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 22 października 

2019 roku

NIE

41 DziałaMY 03.12.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Działaność kulturalna, edukacyjna, sportowa i społeczna integrująca rózne 

środowiska i grupy społeczne.                                                                                                                                                                                                                              

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych. 

Organizaowanie warsztatów, kursów, wykładów itp. -  zajęć służących wymianie doświadczeń i zdobywaniu wiedzy. Współpraca  

w zakresie przyjętych celów z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. 

Błonie                                                                

Ul. Słoneczna 34                                  

05-870 Błonie

ZARZĄD:                                                                                  

1. Maciej Górski - prezes                                          

2. Sylwia Zawadzka-Górska - członek                      

3. Karolina Gąsińska - członek

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 21 listopada 2019 

roku

NIE

42 TENES 20.12.2019

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Działaność 

wychowawczo-szkoleniowa oraz na rzecz zdrowia. Organizacja wydarzeń kulturalnych.                                                                                                                                                                                                              

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Prowadzenie szkoleń zawodników, instruktorów i sędziów. Sprawowanie opieki 

wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia. Kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich wartości 

moralnych i fizycznych. Działanie na rzecz osów niepełnosprawnych. Organizowanie zawodów sportowych w Polsce oraz 

wyjazdów sportowych. 

Jawczyce,                                      

ul. Piwna 13                               

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Mateusza Bogumiła

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 grudnia 2019 

roku

NIE

43 OLD BOYS Stare Babice 20.01.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Krzewienie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Odciąganie dzieci od 

telefonów, tabletów i komputerów.                                                                                                                                                                                                               

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Powiat Warszawski Zachodni.                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Cykliczne ćwiczeni sportowe osób w średnim wieku wraz z młodzieżą.

Latchorzew                                        

ul. H. Dobrzańskiego 139A                                                        

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Daniela Łuczaka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 grudnia 2019 

roku

NIE

44
Stowarzyszenie" Babice Dla 

Przyrody"
12.02.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: ochrona środowiska, fauny, flory z uwzględnieniem racjonalnego 

gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przecidziałanie zanieczyszczeniom i 

hałasowi, promowanie praworządności, przeciwdziałania łamaniu prawa, poprawa bezpieczeństwa, komunikacji, działania 

chroniące tereny rolnicze, leśnie, upowrzechnianie wiedzy ekologicznej i promowanie postaw wspierających ochronę 

środowiska.                                                                                                                         2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: 

Gmina Stare Babice w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz gminy sąsiadujące, włączając gminy wchodzące w skład miasta 

Warszawy..                                                                                                                                                                                          3. Środki 

działania stowarzyszenia zwykłego: kreowanie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, tworzeniu i opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procesach skutkującymi 

zabudową lub przekształceniem terenu, procesach kształtujących infrastrukturę, procesach kształtujących gospodarkę odpadami, 

procesach związanych kreowaniem i przestrzeganiem prawa.

Stare Babice,                                       

ul. Polna 24,                               

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Huberta Jakubowskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 28 listopada 2019 

roku

NIE

45 Łączy Nas Gmina 10.02.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych, praw kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wypoczynek dzieci i młodzieży; w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodnizego; w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działń wspomagających rozwój 

demokracji; w zakresie ratownictwa i ochrony praw konsumentów; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność 

na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami; promocja i organiacja 

wolontariaru; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrona praw dziecka; 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologi społecznej; działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32; w zakresie: wiarygodności i niezależności mediów 

obywatelskich; wydawanie gazet, informatorów lub innych periodyków; rozbudowa aktuywności społecznej.                                                                                                                                                                                                                 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Powiat Warszawski Zachodni.                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych 

oraz informacyjno-prawnych; wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy 

międzynarodowej; promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii, wpływanie na zmiany o 

charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych; wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z 

celami Stowarzyszenia; współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektoremgospodarczym, środkami masowego 

przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego; udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i 

rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym; organizowanie: szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, wycieczek, 

zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji, zbiórek charytatywnych, wolontariatu.

Koczargi Stare,                                 

ul. Akacjowa 57,                       

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Henryka Kuncewicza

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 3 lutego 2020 roku

NIE



46
Stowarzyszenie Ratowników 

"Team Babice"
14.02.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: upowrzechnianie zasad pierwszej pomocy wśród społeczeństwa; podejmowanie 

i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania pomocy przed-medycznej, psychologicznej, dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych będących ofiarami wypadów drogowych; organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i 

dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych; integracja środowisk medycznych.                                                                                                                                   

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  Cała Polska                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: wspieranie służb odpowiedziałnych za ratowanie życia i zdrowia w wypadkach i 

innych zdarzeniach losowych; organizowanie i udział w konferencjach naukowych, pokazach, seminariach, warsztatach, kursach, 

szkoleniach, wykładach związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia; organizowanie szkoleń, prelekcji i pokazów z zakresu 

pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, psychologii; uczestnictwo w krajowych i 

międzynarodowych zrzeszeniach organizacji pozarządowych; współpracę z samorządem terytorialnym, środowiskami 

naukowymi, biznesowymi, artystycznymi, politycznymi i mediami w kraju i za granicą w ramach prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności; organizowanie oraz udział w spotkaniach i imprezach, upowszechniających tematykę związaną z 

ratownictwem i pierwszą pomocą; działalność fundraisingową (pozyskującą) pomoc i wsparcie - organizowanie zbiórek 

pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą; szkolenie dla organizacji pozarządowych i współpraca z organizacjami non-profit z 

kraju i zza granicy; współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia oraz z osobami 

fizycznymi wykacującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

Latchorzew                                        

ul. Olimpijska 2/10                     

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Grzegorza Kołodziejaka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 2 lutego 2020 roku

NIE

47
Stowarzyszenie Ochrony 

Mokrych Łąk
11.03.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: działanie narzecz ochrony środowiska naturalnego Puszczy Kampinoskiej oraz jej 

otuliny na terenie gminy Izabelin, a w szczególności obszaru Mokrych Łąk oraz ich zasobów naturalnych; kształtowanie 

właściwych postaw i nawyków zmierzających do życia w poszanowaniu dla zasobów naturalnych środowiska; promowanie i 

inicjowanie działań związanych z monitorowaniem stanu środowiska; wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i 

wykorzystywania środowiska oraz zasobów naturalmnych; wpływanie na decyzje podejmowane w ramach procesów 

inwestycyjnych na terenie cennym przyrodnizo lub jego sąsiedztwie.                                                                                                                                                                                                                            

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  Cała Polska                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: działalnośc informacyjna, rpomocyjna, kulturalno-oświatowa, edukacyjna, z 

zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na rzecz ochrony zasobów naturalnych; aktywizowanie lokalnych 

społeczności; współpraca ze środkami masowego przekazu, z Kampinoskim Parkiem Narodowym, z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą; 

wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkih szczebli administracji rządowej i samorządowej; zbieranie 

informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych; prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej; występowanie do 

instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych; udział w postępowaniach przed sądami i organami 

administracji; organizowanie akcji promocyjnych i protestacyjnych; tworzenie opracowań związanych z przyrodą i jej ochroną; 

wysuwanie i popieranie kandydatów do lokalnych i krajowych władz przedstawicieli..

Truskaw                                        

ul. 3 Maja 16                     

05-080 Izabelin

Zarząd:                                                            1. 

Eliza Daniel  – prezes zarządu               

*********************************W 

zakresie zobowiązań majątkowych: Uprawniony 

jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch 

członków Zarządu działających łącznie

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

statutu stowarzyszenia 

zwykłego  z dnia     4 

marca 2020 roku

NIE

48
Stowarzyszenie Opcja 

Benedykta
03.06.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety, rodziny, 

macierzyństwa i rodzicielstwa; na rzecz podejmowania odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu rodzinnym, społecznym i 

zawodowym; na rzecz ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju; wspieranie środowisk zaangażowanych w 

działalnośc na rzecz dobra wspólnego, a w szczególności: działania narzecz edukacji i wychowania człowieka zgodnie z zasadami i 

wartościami cywilizacji łacińskiej, tradycji katolickiej oraz kultury polskiej; działanie na rzecz poszanowania własności materialnej, 

intelektualnej i duchowej; kształtowanie własnego ośrodka opiniotwórczego i wspomaganie działań na rzecz rozwoju 

osobowego zgodnie z prawem naturalnym; przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu przynależności religijnej i wyznaniowej.                                                                                                                                                                                   

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  Cała Polska                                                                                                                                                                                          

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: organizowanie prelekcji, sympozjów, poakzów audiowizualnych, spotkań 

dyskusyjnych i konferecji; prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej; propagowanie celów 

i działalności Stowarzyszenia za pośrednictwm materiałów wydawniczych oraz innych współczesnych środków społecznego 

przekazu; prowadzenie działalności o charakterze opiniującym i doradczym.

ul. Wyszyńskiego 6/22  05-

870 Błonie

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Grabowskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 28 maja 2020 roku

NIE

49 Borzęcińska Siatkówka 22.06.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:  szerzenie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu - zwłaszcza siatkówki; 

promowanie siatkówki jako dyscypliny sportu.                                                                                                                                                                     

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Cała Polska                                                                                                                                                                                   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: wspólna gra w siatkówkę; występowanie w amatorskich turniejach i rozgrywkach.

ul. Dębowa 3,                             

Koczargi Stare,                          

05-080 Izabelin

Zarząd:                                                            1. 

Andrzej Młynarski   – prezes zarządu

2. Jakub Zastawny - wiceprezes

3. Małgorzata Baranowska  – członek zarządu                                                                     

4. Marek Toczyski - członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 31 maja 2020 roku

NIE

50 Razem MożeMY Więcej 14.08.2020

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:  wspieranie różnych form edukacji dzieci i młodzieży oraz unowocześnienie ich; 

wspieranie instytucji eduklacyjnych; wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej.                                                                                                                                                                        

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: powiat warszawski zachodni                                                                                                                                                                                   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; kontakt ze szkołami i 

domami kultury w powiecie warszawskim zachodnim

ul. Duchnicka 40DA/2,                         

Ołtarzew,                                

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Jarosława Burdyńskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 11 sierpnia 2020 

roku

NIE

51

Stowarzyszenie Straż 

Narodowa              

……………………………………………

……………………………………………

………………...                   

Dawna nazwa: 

Stowarzyszenie Straż 

Niepodległości

02.10.2020 zmiana siedziby 

ul. Nizinna 23                         

Ołtarzew,                                

05-850 Ożarów 

Mazowiecki                        

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 września 2020 

roku

NIE
Zmiana nazwy uchwałą z dnia 25.11.2020 r.                           

Zmiana siedziby na Otwock

52 Stowarzyszenie Dla Nas 20.04.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Ochrona, odtwarzanie i poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym 

zwierząt domowych i dzikich, roślin, powietrza, wody, gleby, bogactw naturalnych. Współpraca z samorządem lokalnym przy 

rozwoju infrastruktury wiejskiej i gminnej lub miejskiej i tworzenie jej elementów zaspokajających potrzeby mieszkańców,w tym 

podnoszące wygodę i bezpieczeństwo życia. Kształtowanie zdrowego stylu życia mieszkańców społeczności lokalnej, nawyków 

żywieniowych, zakupowych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również zachowań korzystnych dla jakości 

środowiska życia i środowiska naturalnego. Rowój i ułatwienie dostępu do oferty zdrowej, świeżej i wysokiej jakości żywności. 

Budowanie więzi społecznych, integracji społeczności lokalnej w ramach sołectwa i gminy lub osiedla, uczenia dialogu i 

łagodzenia napięć. Zaspokajanie potrzeb specyficznych grup społecznych, w tym dzieci i młodzież, seniorów, kobiet i mężczyzn. 

Kształtoanie postawy zaangażowania i odpowiedzialności za środowisko naturalne i środowisko życia społeczności lokalnej u 

dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczpospolita Polska,                                                                                                                                                                                

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Prowadzenie inicjatyw, zadań i projektów na rzecz społeczności lokalnych, w 

szczególności gminy Izabelin. Działania między innymi takie jak: Tworzenie miejsc, urządzanie przestrzeni gminnej i wyposażenie 

jej w nowe funkcje; organizowanie wydarzeń i aktywności angażujących mieszkańców do bezpośredniego działania na rzecz 

środowiska życia i środowiska naturalnego; organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i 

poszerzającym świadomość lokalnej społeczności; organizowanie wydarzeń i imprez o charakterze integracyjnym; prowadzenie 

komunikacji i publikacji treści w mediach lokalnych wspierających realizację celów i inicjatyw; wspieranie lokalnych władz 

samorządowych w ich działalności na rzecz społeczności lokalnych i realizacji strategii rozwoju gminy w zakresie spójnym z 

celami Stowarzyszenia; wspieranie innych podmiotów i instytucji w działaniach na rzecz mieszkańców gminy, jej otoczenia i 

infrastruktury oraz środowiska naturalnego w zakresie spójnym z celami Stowarzyszenia; wszystkie inne działania służące 

realizacji celów Stowarzyszenia. Osobiste zaangażowanie członków Stowarzyszenia do aktywnej realizacji inicjatyw, zadań i 

projektów, jak również zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, osób operacyjnych, usługodawców etc na podstawie stosownej 

umowy.

ul. XII Poprzeczna 21,             

Hornówek,                         

05-080 Izabelin

Zmiana reprezenacji stowarzyszenia: 

(15.06.2021) Zarząd:                                                              

Prezes: Anna Rychlik                                  

Członkowie Zarządu: Mariusz Kalist, Patrycja 

Bykowska                                      

******************************** w 

zakresie zobowiązań majątkowych:                                                                                                         

Podpis Prezesa Zarządu lub dowolnego Członka 

Zarządu 

********************************* 

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Annę Rychlik

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 kwietnia 2021 

roku

NIE



1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej 

i wychowawczej na terenie gmin wiejskich; zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz tworzenie i wspieranie 

form współpracy międzypokoleniowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie gmin wiejskich poprzez zwiększanie 

dostępności do kultury i edukacji oraz wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej; tworzenie instrumentów i 

zapewnienie wsparcia dla osób z obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych; troska o ochronę przyrody i 

zachowanie walorów krajobrazu oraz wspieranie trwałego rozwoju obszarów wiejskich; pielęgnowanie historycznych wartości kultury 

materialnej i duchowej; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; krzewienie postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Mazowsza; troska o zdrowie 

psychiczne i fizyczne mieszkańców wsi bez względu na wiek, status materialny i społeczny; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 

tym rozwój przedsiębiorczości; działania na rzecz integracji eduropejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym, w tym stymulowanie współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i jednostkami budżetowymi oraz przedsiębiorcami; wspieranie oddolnych inicjatyw 

lokalnych przyczyniających się do propagowania aktywności społecznej i samoorganizowania się loklanych środowisk; popularyzacja regionu i 

tradycji lokalnych Mazowsza; promowania ekologicznego stylu życia oraz gospodarowania i działalności w zgodzie z naturą, w poszanowaniu 

środowiska naturalnego; promocja idei wolontariatu, działań liderskich oraz samopomocowych; wspieranie aktywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu, w szczególności turystyki edukacyjnej; współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz 

zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niespecznych z celami Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                          

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczpospolita Polska,                                                                                                                                                                                

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie celów Stowarzyszenia; 

organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, 

aktywizujących tę grupę; organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, patriotycznych, turystycznych i sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów 

Stowarzyszenia; wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia; współpracę z władzami samorządowymi, 

państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na 

rzecz dzieci, młodzieży i seniorów; udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom prowadzonym na terenie gmin 

wiejskich; organizowanie i wspieranie imprez turystycznych oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie gmin sąsiadujących z 

Puszczą Kampinoską; prowadzenie działań wspierających rozwój instytucjonalny Stowrzyszenia, zdobywanie środków na realizację celów 

statutowych; prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowy styl zycia, twórczą aktywności i uczestnictwo w kulturze 

dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

54 Rezerwat 23.08.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: integracja lokalnego środowiska seniorów; utrzymanie sprawności fizycznej i 

intelektualnej seniorów; propagowanie zdrowego stylu życia; rozwijanie wśród seniorów pasji zainteresowań; współpraca z 

organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.                                                                                                                                                                                          

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: województwo mazowieckie,                                                                                                                                                                                

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: organizowanie spotkań krajoznawczych oraz turnusów wypoczynkowo-

rehabilitacyjnych; organizowanie warsztatów, odczytów i wykładów; organizowanie spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i 

sportowych.

Izabelin C,                                  

ul. Matejki 25,                          

05-080 Izabelin

Zarząd:                                                                

Maryla Łukasińska - Prezes,                            

Edward Ciećwierz - Wiceprezes,                       

Tadeusz Sośnierz - Członek Zarządu,        

Mieczysław Sobczak - Członek Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 sierpnia 2021 

roku

NIE

55 SKW WOLSKIE 30.08.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza ochrony 

ekosystemów wodnych oraz organizmów i roślin oraz racjonalnego użytkowania wód; rozwijanie i krzewienie wędkarstwa, 

integrowanie osób i środowisk związanych z wędkarstwem; propagowanie wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku; 

tworzenie warunków sprzyjających amatorskiemu uprawianiu wędkrastwa; kształtowanie i dbałośc o środowisko naturalne.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: województwo mazowieckie                                                                                                                                                                                

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: occrona środowiska oraz różnych gatunków ryb; zarybianie i zagospodarowanie 

łowiska; organizowanie szkoleń, spotkań w zakresie towarzyskich zawodów wędkarskich z zachowaniem regulaminowych zasad; 

organizowanie zawodów dla dzieci w celu zapoznania ich z gatunkami ryb i zasadami zbałości o naturalne środowisko; 

utrzymanie w należytym porządku uzytkowanych ekosystemów wodnych; współdziałanie z władzami samorządowymi i 

rządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i mediami.

Wolskie,                                               

ul. Michałowska 67/7,                   

05-860 Płochocin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Mariusza Wróbla

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 17 sierpnia 2021 

roku

NIE

56
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU SPOŁECZNEGO
03.09.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych; 

wspieranie i inicjowanie działań na rzecz mniejszości narodowych; wspieranie i inicjowanie działań w obszarze kultury, 

krajoznawstwa, turystyki oraz kultury fizycznej i portu; wspieranie i inicjowanie działań w obszarze ochrony środowiska, ochrony 

zwierząt oraz ochorny dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie i inicjowanie działań w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz 

pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej; wspieranie inicjatyw i działań w obszarze bezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwa ruchu zdrogowego; działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między społeczeństwami; 

budowanie postwa i wspieranie inicjatyw budujących kulturę czytelnictwa i promocji książek; podejmowanie działań 

wspierających budowanie tożsamości i pamięci historycznej, propagowanie postaw patriotycznych szczególnie na poziomie 

lokalnym i regionalnym.                                                                                                                                                                                               

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                                                                                                                                             

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: opracowanie, przekazywanie i upowszechnianie analiz, wniosków, postulatów, 

opinii i stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia; działalność informacyjną, wychowawczą oraz 

wydawniczą; współpracę z samorządami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami kompetentnymi w 

zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; organizowanie debat, seminariów, warsztatów, pikników, festynów, jarmarków, 

kiermaszów, zawodów, wycieczek, koncetów, bali i innych imprez lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich; prowadzenie 

prac badawczych, w tym archiwalnych.

Mościska,                                 

ul. Rumiankowa 4,                  

05-080 Izabelin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Waldemara Szatanka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 9 sierpnia 2021 

roku

NIE

57

Stowarzyszenie Historyczne 

Wirtualne Muzeum Ożarów 

Mazowiecki

22.10.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: zbieranie, opracowywanie i publikacja relacji, dokumentów, zdjęć, wspomnień, 

filmów związanych z historią oraz czasami współczesnymi Ożarowa Mazowieckiego i Gminy oraz miejscowości i wsi położonych 

na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego; zachowanie pamięci o osobach, miejcach, obiektach, wydarzeniach 

związanych z miejscem działania Stowarzyszenia; promocja i ochrona walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i 

turystycznych; wspieranie restauracji budowy małej architektury sakralnej takije jak kapliczki, figury i pomniki o wartości 

religijnej i kulturowej, tablice pamiątkowe, krzyże przydrożne, grobowce i tym podobne; promocja kultury dbałości o historię.                                                                                                                                                                                    

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                                                                                                                                              

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: podejmowanie szeroko pojętych i niezbędnych działań prowadzących do realizacji 

celów Stowarzyszenia poprzez publikacje w internecie i na stronie www.wmom.pl, gromadzenie, archiwizowanie i produkcję 

materiałów filmowych i wideo; wydawanie publikacji i wydawnictw związanych z dorobkiem i promocją Stowarzyszenia oraz 

miejscowości i wsi położonych na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego; organizowanie, uczestnictwo i relacjonowanie 

imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festiwali, wycieczek, lekcj w szkołach i przedszkolach; poszukiwanie, pozyskiwanie 

środków, przygotowywanie i preprowadzenie procesu restauracyjnego lub budowlanego obiektów małej architektury sakralnej i 

innych będących w stanie wymagającym prac naprawczych, remontowych budowy czy odbudowy; udział w postępowaniach 

administracyjnych.

ul. Obr. Warszawy 5/3          

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Grażynę Lipską-Zarembę

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 16 października 

2021 roku

NIE

58 Przybądźcie Wierni 09.12.2021

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: zabieranie głosu w dyskusjach na tamty dotyczące wiary i moralności katolickiej, 

praktyki duszpasterskiej, edukacji religijnej (np. religia, katecheza) oraz kultury katolickiej nauki społecznej, poprzez 

pezentowanie stanowsika Stowarzyszenia wobec władz kościelnych, państwowych, samorządowych i innych organizacji; 

działalnośc na rzecz krzewienia wiary i moralności katolickiej oraz nauczania Kościoła rzymskokatolickiego; poznawanie i 

upowszechnianie odwiecznego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, w szczególności dotyczącego małżeństwa, rodziny, 

świętości życia od poczęcia do naturalej śmierci oraz poszukiwanie w nim odpowiedzi w młodym pokoleniu i dawanie 

świadectwa w życiu publicznym; organizowanie wsparcia duchowego i materialnego dla osób świeckich i duchownych 

szykanowanych za wiarę i wierność nauczaniu Kościoła Katolickiego.                                                                                                                                                                           

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                                                                                                                                             

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: współpracę i podejmowanie działań jednoczących, mobilizujących, 

informacyjnych, wszystkich ludzi, środowisk i organizacji podzielających misję i cele Stowarzyszenia; formację wewnętrzną 

Członków i sympatyków stowarzyszenia: Msze Święte, rekolekcje, pielgrzymki, akcje modlitewne i pokutne, jałmużnę, edukację 

własną; działalność oświatową i informacyjną w tym organizowanie wykładów, prelekcji, konferencji, kongresów, konferencji 

prasowych w zakresie celów Stowarzyszenia; opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów wspierających 

realizację celów Stowarzyszenia takich jak atrybuty i inne publikacje prasowe, książki, materiały audio i audiowizualne, tworzenie 

i prowadzenie strin internetowych, działalnośc w mediach społecznościowych; organizację kanałów przekazu informacji, telewizji 

internetwych, internetowego kanału radiowego i innych środków masowego przekazu; organizację konferencji prasowych, 

wywiadów medialnych i innych wystapień publicznych; działalność charytatywną w tym m.in. przekazywanie środków 

finansowych, przekazywanie paczek pomocowych, zamawianie Mszy św. w intencji osób potrzebujących; organizację zasobu 

bibliotecznego pozycji książkowych i medialnych związanych z wiarą, duchowością i moralnością katolicką; inne działania 

ul. Graniczna 39,                      

Myszczyn                                  

05-860 Płochocin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Macieja Koziołka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 5 grudnia 2021 

roku

NIE

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 1 maja 2021 roku

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

53 Stowarzyszenie Oś 09.07.2021
Józefów 18,                                

05-085 Kampinos

Zarząd:                                                                  

Iwona Kuczer - Prezes                                                       

Iga Brzozowiec - Członek Zarządu                 

Łukasz Wróblewski - Członek Zarządu



59 Wiara i Tradycja 03.01.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Kultytowanie tradycji i historii Polski; danie o wartości cywilizacji łacińskiej, a w 

szczególności Wiarę Katolicką i tradycję prawa rzymskiegi; promocja i organizacja wydarzeń religijnych oraz społeczno-

kulturowych; ochronę szeroko pojętego interesu polskiego w sferze gospodarczej, historycznej, etycznj i moralnej; działalność na 

rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa; tworzenie oraz renowacja kapliczek maryjnych.                                                                                                                                                                        

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczpospolita Polska                                                                                                                                                                                  

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Aktywność w sferze internetu; tworzenie i dystrybucja materiałów budujących 

świadomość społeczną - ulotki, plakaty; organizowanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pikiet, prelekcji, dyskusji, paneli i 

wywiadów z wybranymi osobami; przeprowadzanie akcji dobroczynnych; wspólne inicjatywy z podmiotami działającymi w 

Polsce, jak i za granicą, filmy, reportaże i spoty wideo; kampanie społęczne. 

ul. Ustronna 5a,                        

Zaborówek,                                     

05-083 Zaborów

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Mariusza Sarola

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 28 grudnia 2021 

roku

NIE

60 Morsy Błonie 10.01.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: organizowanie ruchu morsów - ludzi propagujących kapiele w niskich 

temperaturach; popularyacja hartowania ciała w niskich temperaturach, a w szczególności zimowych kapieli plenerowych; 

rozpowszechnianie kultury fizycznej dla chrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych; 

rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur; prowadzenie działań 

profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego; wymiana doświadczeń z 

pokrewnymi instytucjami i organizacjami, integrowanie członków stowarzyszenia; promocja miasta Błonie                                                                                                                                                                                                                          

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczpospolita Polska                                                                                                                                                                                                                       

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: organizację wodnych kąpieli w sezonie zimowym ora zimprez Stowarzyszenia o 

charakterze całorocznym; prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej; programowanie i prowadzenie 

profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia, bezpiecznych kąpieli, wypoczynku nad wodami, organizacja działań dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego; wymianę doświadczeń, współpracę i organizowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami 

o podobnym profilu działania; współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów okreslonych w 

regulaminie, prowadzenie działalności wśród członków Stowarzyszenia przez podejmowanie wspólnych form integracyjnych i 

udzilanie wzajemnej pomocy, popularyzowanie celów określonych w regulaminie; organizowanie akcji propagujących ochronę 

zdrowia poprzez promowanie morsowania jako przykładu zdrowego życia; organizowanie wspólnych wyjazdów (integracja 

grupowa), imprez rekreacyjnych.

ul. Rynek 12,                             

05-870 Błonie

Zarząd:                                                                 

Prezes: Michał Mielcarz                                     

Sekretarz: Marcin Zatorski                             

Skarbnik: Marta Antos                                

******************************** w 

zakresie zobowiązan majątkowych, dwóch 

członków Zarządu - w tym Prezes, działając 

łącznie

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 7 grudnia 2021 

roku

NIE

61 IZABELIN PRZYSZŁOŚCI 01.04.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: wspieranie i inicjonowanie dziłań edukacji, kultury, tradycji, turystyki, rekreacji i 

sportu wśród mieszkańców Gminy Izabelin, ze szczególnymi uwzględnieniem przedsięwzięć łączących polokenia; budowanie 

więzi wspólnotowej, terytorialnej i patriotyczno-historycznej mieszkańców; Pomoc Narodowi Ukraińskiemu.                                                                                                                                                                                                                                    

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                                                                                                                                             

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: w sytuacji wolny, kryzysu gospodarczego i humanitarnego w Ukrainie udzielanie 

pomocy obywatelon Ukrainy znajdującym się na terenie Polski i Ukrainy w szczególności z obwodu Lwowskiego (miasto Złoczów, 

wieś Podhorodne), bezpośednio lub za pośrednictwem organizacji humanitarnych, pozarządowych przyjmowanie i 

przekazywanie darowizn pieniężnych i rzeczowych, zakup towarów i dalsze nieodpłatne ich przekazywanie, finansowanie 

kosztów  nauki i leczenia, zakup i przekazywanie nieodpłatne talonów na zakup żywności i środków higieny oraz w każdej innej 

formie. Organizowanie i promowanie wydarzeń, oraz imprez społecznych, kulturalnych, Gospodarczych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych działań, które wzmacniają więzi międzypokoleniowe pod 

hasłem: "Międzypokoleniowa solidarność". Aktywizację mieszkańców we wszystkich obszarach życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem troski o drobo rodzin, dzieci, młodzieży, oraz osób 

niepełnosprawnych i starszych. Zbieranie materiałów historycznych i pamiątek związanych z Gminą Izabelin w celu budowania 

świadomości historyczno-patriotycznej. Monitorowanie stanu środowiska i podniesienie świadomości mieszkańców gminy 

Izabelin ora zosób odwiedzających gminę w kwestiach ochrony środowiska. Współpracę z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz ze Stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zblizonym profilu działania. Działalnośc 

wydawnicza, edukacyjna i informacyjna związana z celami Stowarzyszenia.

ul. Siemiradzkiego 16,          

05-080 Izabelin

Zarząd:                                                     Prezes: 

Jan Bestry                                              Członek 

zarządu: Iryna Bestry                                             

*********************************   Do 

oświadczeń woli we wszystkich sprawach w 

imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 

samodzielnie Prezes Zarządu 

*********************************

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 7 marca 2022 roku

NIE

62 KUMA BABICE 25.04.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu 

społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; umozliwanie dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwa w różnych 

formach aktywności fizycznej, a zwłaszcza w zajęciach judo; rozbudzanie wśród społeczeństwa zamiłowania do judo i innych 

form aktywności fizycznej; prowadzenie szkolenia sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz 

dbałośc o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny społeczeństwa poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach 

aktywność fizycznej; doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci, umozliwiającej podjęcie treningu sportowego na 

poziomie ukierunkowanym w dowolnej dyscyplinie sportu; selekcja dzieci posiadających specyficzne uzdolnienia motoryczne 

predysponujące je do kontynuacji treningu judo na poziomie ukierunkowanym i specjalistycznym; popularyzacja sportowej 

rywalizacji z zachowaniem zasad Fair Play - przygotowanie i udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych do udziału we 

współzawodnictwie sportowym;podwyższanie jakości szkolenia sportowego poprzez doszkalanie kadry trenersko-instruktorskiej; 

integracja społeczna i budowanie relacji w grupie z wykorzystaniem elementów sportu i rekracji, integracja międzypokoleniowa 

poprzez sport; integracja międzykulturowa poprzez sport; wyrównywanie szans poprzez umoliwienie uczestnictwa w zajęciach 

sportowych dzieciom z biednych rodzin oraz domów dziecka; aktywowanie społeczne osób starszych poprzez sport.                                                                                                                                                                                                            

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Stare Babice                                                                                                                                   

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: prowadzenie zajęć sportowych; wspieranie członków Klubu w dążeniu do 

osiągania sukcesów sportowych; opiekę wyspecjalizowanej kadry instruktorsko-trenerskiej; organizację zawodów sportowych, 

pokazów oraz imprez integracyjnych o charakterze sportowo-rekracyjnym; udział w rywalizacji sportowej poza kluzem; 

organizowanie wypoczybku o charakterze rekracyjno-sportowym; współpracę z placówkami oświatowymi, organami 

oadministracji publicznej, związkami sportowymi, innymi organizacjami pozarządowymi (zwłaszcza klubami sportowymi).

ul. Polna 19A/2                  

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Bukowskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 20 kwietnia 2022 

roku

NIE

63 Akademia Małego Konika 17.05.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: 1. Działanie na rzecz budowania harmonijnej relacji między jeźdźcem i koniem;

2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny jeździeckiej wśród społeczeństwa;

3. Aktywny udział w życiu społeczno – sportowo – kulturalnym lokalnego środowiska;

4. Promocja zdrowego trybu życia oraz kultury jazdy konnej i powożenia;

5. Rozwijanie różnych form aktywności sportowej;

6. Uczestnictwo w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;                                                                                                                     

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Województwo Mazowieckie                                                                                                                    

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 1. Współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami sportowymi i 

turystycznymi.

2. Udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty;

3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

5. Organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych;

ul. Kościelna 5, Zaborów,                            

0-083 Zaborów

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Pawła Celmera vel 

Domańskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 24 kwietnia 2022 

roku

NIE

64 Naród dla Pokoleń 14.06.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: jest budzenie i pogłębianie wrażliwości na problemy społeczne, pomoc prawna 

rzeczowa i psychologiczna                                                                                                                                                                                                                           

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                                                                                         

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków stowarzyszenia w obrębie 

działalności statutowej poprzez organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń oraz aktywizację zawodową grup objętych 

działalnością statutową,

b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji, organizowanie i prowadzenie działalności 

profilaktycznej, edukacyjnej i szkoleniowej, działalność w zakresie szerzenia kultury, sztuki, zdrowego stylu życia i sportu,

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekraacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych, imprez integracyjnych, różnych 

form spędzania wolnego czasu dla grup objętych działalnością statutową, członków stowarzyszenia i ich rodzin,

d) działalność samopomocową, udzielanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

rewalidacyjnej, psychologicznej i prawnej,

e) prowadzenie i organizacje działalności charytatywnej, pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na 

działalność statutową,

f) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z 

osobowościami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa odpowiedzialnego,

g) współpracę z innymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami oraz instytucjami i jednostkami zajmującymi się 

udzielaniem pomocy osobom potrzebującym,

h) działalność w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 

uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i ich rodzin,

i) reprezentowanie grup społecznych objętych działalnością statutową przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz 

innymi podmiotami życia publicznego,

j) a także podejmowania innych działań, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

ul. Kolejowa 2a/13,             

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Gerarda Jasińskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 4 czerwca 2022 

roku

NIE



65

Instytut Życia 

Apostolskiego Św. Jana 

Joannici

12.08.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Głoszenie Ewangelii nie chrześcijanom z krajów islamskich i buddyjskich, szeroko 

pojęta działalność ewangelizacyjna i misyjna; Charytatywno – opiekuńcza pomoc wszystkim potrzebującym; Niesienie pomocy 

osobom starszym, chorym, niezaradnym życiowo, bezdomnym, bezrobotnym i ich rodzinom; Pomoc wychodzącym z różnorakich 

uzależnień; Pomoc opuszczającym domy dziecka, zakłady poprawcze i inne ośrodki wychowawcze; Pomoc opuszczającym 

zakłady karne w ich readaptacji do życia w społeczeństwie, współdziałanie w tej materii z psychologami, kuratorami  i sądami; 

Pomoc imigrantom i uchodźcom ze względów społecznych i religijnych.                                                                                                                                                            

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska i poza granizacami                                                                                                                       

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Gromadzenie środków finansowych na działalność i realizację celów poprzez 

składki, organizowanie zbiórek i przyjmowanie darowizn; Współpracę z organizacjami rządowymi, społecznymi, religijnymi, 

samorządowymi, resortowymi, zagranicznymi i osobami  fizycznymi; Współpracę i pomoc dla ośrodków medycznych, hospicjów, 

domów pomocy społecznej; Współpracę i pomoc ośrodkom dla imigrantów i uchodźców w celu realizacji ich niezbywalnego 

prawa do wolności osobistej i religijnej; Prowadzenie kursów ewangelizacyjnych dla członków Instytutu o charakterze misyjnym, 

etycznym i filozoficzno – teologicznym; Współpracę i pomoc ośrodkom terapeutycznym dla uzależnionych; Doradztwo i pomoc 

prawna: penitencjarna i postpenitencjarna; Różnoraka pomoc niezaradnym życiowo; Udzielanie pomocy medycznej i 

psychologicznej; Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy.

ul. Racławicka 26E,              

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Lecha Zbigniewa Kokosę

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 10 lipca 2022 roku

66
Ożarowki Portal 

Historyczny
16.09.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: prowadzenie i wspieranie badań o przeszłości Ożarowa Mazowieckiego, regionu 

i kraju; integracja osób zainteresowanych historią regionu i kraju; utworzenie i opieka nad Ożarowską Izbą Historyczną; troska o 

materialną i kulturalną spuściznę miasta i regionu; organizacja widowisk historycznych, wystaw, pokazów i zawodów 

sportowych; upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z miastem, regionem i krajem; popularyzacja, uczestnictwo, rozwój 

i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;  

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

ochrona dóbr dziedzictwa narodowego; poszukiwanie i dokumentowanie znalezisk z pobojowisk pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; pozyskiwanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia;         

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczpospolita Polska     

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: pozyskiwanie, dokumentowanie i zabezpieczenie pamiątek związanych z miastem, 

regionem i krajem; popularyzacja wiedzy o historii miasta , regionu i kraju; organizowanie wystaw, pokazów, zawodów 

sportowych, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących 

świadomość patriotyczną oraz narodową; działania te będą prowadzone w formie grupy rekonstrukcji historycznej; prowadzenie 

działalności wystawienniczej; prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, 

konferencji; prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej; gromadzenie środków niezbędnych na 

konserwację miejsc pamięci narodowej, starych nagrobków i cmentarzy wojennych; przyjmowanie darowizn, gotówkowych i 

materialnych, które wspomogą działalność stowarzyszenia; realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji; pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych;  pomoc w opiece nad miejscami 

pamięci narodowej w gminie; współpracę z władzami samorządowymi oraz z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami 

naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi; współpraca ze środkami masowego przekazu;

ul. Witosa 20                 

05-850 Ożarów 

Mazowiecki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Marcina Soduła

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 1 września 2022 

roku

67

Kampinoskie 

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów Broni 

Palnej

09.11.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni palnej; Promocja i 

popieranie kolekcjonowania broni palnej; Zrzeszanie osób interesujących się kolekcjonowaniem broni palnej; Udział w 

imprezach kolekcjonerskich; Dokumentowanie zrzeszonym: członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska i UE 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Organizuje imprezy o charakterze kolekcjonerskim, a także bierze udział w 

imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje; Propaguje wśród społeczeństwa postawy związane z rozwojem 

i popularyzacją kolekcjonerstwa, a także postawy moralne i patriotyczne; Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków 

i w tym zakresie współpracuje 

z organizacjami o tym samym charakterze; Współpracuje  ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie powiatu 

Warszawskiego Zachodniego; Propaguje postawy związane z rozwojem i popularyzacją kolekcjonerstwa, a także postaw 

moralnych i patriotycznych, wśród członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej; Obejmuje działalnością kolekcjonerską 

jak największą liczbę członków, w szczególności sympatyków broni palnej, kolekcjonerskiej, oraz stwarza wśród nich atmosferę 

koleżeństwa i współdziałania; Propaguje szeroko pojmowane kolekcjonerstwo; Prowadzi działalność charytatywną; Prowadzi 

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Propaguje rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego i aktywność społeczną obywateli

ul. Izabelińska 81N/2 

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Roberta Elbego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 2 listopada 2022 

roku

68 Dobre Perspektywy 05.12.2022

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie 

inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; budzenie i pogłębianie wrażliwości na problemy 

społeczne; wspieranie inicjatyw społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; wspieranie działań proekologicznych i 

związanych z ochroną środowiska; ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na terenie 

Polski; wspieranie społeczeństwa obywatelskiego; współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji 

ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.                                                                                                                                                                                                            

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                    

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: organizowanie szkoleń, wykładów, kursów, seminariów, konferencji; 

propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, 

prelekcji; organizowanie imprez kulturalnych; organizowanie imprez integracyjnych, różnych form spędzania wolnego czasu dla 

grup objętych działalnością Stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia i ich rodzin; organizowanie i prowadzenie działalności 

profilaktycznej, edukacyjnej i szkoleniowej; działalność w zakresie szerzenia kultury, sztuki, zdrowego stylu życia i sportu.

ul. Kwiatowa 29,

Wyględy

05-083 Zaborów

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Joannę Adamską

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 24 listopada 2022 

roku

69
Stowarzyszenie Natury 

Zew
02.01.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: promowanie i współnepraktykowanie zrównoważonego stylu życia człowieka 

oraz społeczności ludzkiej w obszarach: edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej, mentalnej i wspólnotowej ze szczególnym 

uwzględnieniem świadomegokontaktu z naturą, poruszania się, odżywania, oddychania, muzykowania, komunikowania się, 

współpracowania i współtworzenia, korzystania z technologii; działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży; kreowanie aktywności społeczej obywateli; rozów potencjału ludzkiego; wspieranie rozwoju duchowości i 

świadomości religijnej Europejczyków; ochrona środowiska; dobroczynność.                                                                                                                                                                                                            

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska i UE                                                                                                                                                                                    

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: przeciwdziałanie pauperyzacji religijnej obyateli; przeciwdziałanie pauparyzacji 

środowiska naturalnego; prowadzenie, organizowanie, wspieranie i finansowanie działalności badawczej oraz szkoleniowej; 

prowadzenie, organizowanie, wspieranie i finansowanie działalności oświatowej, kulturalnej, ochrony i pomnażanie zdrowia, 

wypoczynku, turystyki i rekreacji; udzielanie porad, informcji i pomocy w zakresie wsparcia duchowego, mentalnego i 

fizycznego; tworzenie i prowadzenie zdrowo współpracujących społeczności zarówno internetowych jak i w zywym kontakcie; 

wytwarzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz zarządzanie zasobami edukacyjnymi; organizowanie wydarzeń dukacyjnych, 

rozwojowych, łączących i aktywizujących społecznie; prowadzenie ośrodków "przestzeni fizycznych" do praktycznego 

doświadczenia świadomego, zrónoważonego życia w społeczności oraz samorozwoju; wspiranie lub współpracę z innymi 

podmiotami, organizacjami, społecznościami oraz osobami realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia; wpieranie 

finansowe i rzeczowe Kościołów i Związków Wyznaniowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej; organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska.

ul. Wesoła 1, 

Zielonki-Wieś,

05-082 Stare Babice

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Krzysztofa Stefanka

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 22 grudnia 2022 

roku

70 KARPIK 18.01.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: 1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

2. prowadzenie szkolenia sportowego, 3. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym,

4. organizowanie współzawodnictwa sportowego, 5. uczestnictwo w imprezach sportowych, 6. organizowanie różnych form 

aktywności fizycznej, 7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, 8. dbałość o prawidłowy 

rozwój psychofizyczny członków Klubu, 9. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska i UE

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 1. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz 

udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe, 2. zapewnianie członkom Klubu dostępu do 

infrastruktury sportowej,  3. prowadzenie zajęć sportowych, 4. organizację i udział w imprezach sportowych, 5. organizację 

różnych form aktywności fizycznej, 6. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 7. organizowanie 

obozów sportowych,

8. współpracę z placówkami oświatowymi, 9. współpracę z organami administracji publicznej, 10. pozyskiwanie środków 

finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

ul. Kosmowska 80

Borzęcin Duży

05-83 Zaborów

Zarząd: 

Prezes:  Marcin Pasierowski

I wiceprezes:  Janusz Pazurek

II wiceprezes: Tomasz Suliński

Skarbnik:  ANdrzej Lenard

Sekretarz: Marcin Cieślik

                                                                                            

********************************

w zakresie zobowiązan majątkowych 

współdziałanie dwóch człoków Zarządu 

działakących łącznie, 

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 3 grudnia 2022 

roku



71

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców i 

pracodawców

23.03.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: wpływanie na zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z poszanowaniem zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych, zgodnego współżycia ze 

społecznością lokalną oraz  ochrony środowiska naturalnego.  

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Powiat Warszawski Zachodni                                        

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 1. Promowanie wśród mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego idei 

zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i wynikających z niego korzyści dla społeczności lokalnej.

2. Aktywny udział w życiu wspólnot gmin i powiatu, a szczególności w najważniejszych wydarzeniach, takich jak wybory 

samorządowe i referenda lokalne.

3. Prowadzenie konsultacji w środowisku przedsiębiorców i pracodawców Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawach 

ochrony środowiska naturalnego, ładu przestrzennego  oraz lokalnych uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorczości. 

4. Wyrażanie wobec władz samorządowych gmin i powiatu opinii do projektów lokalnych aktów prawnych związanych z celem 

Stowarzyszenia.  

ul. Postępu 8

Mościska

05-080 Izabelin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Waldemara Wróbla

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 15 marca 2023 

roku

72
Stowarzyszenie zwykłe 

Zaborów
05.04.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: działalność w zakresie oświaty dzieci i młodzieży; działalnośc w zakresie 

propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; działalność w zakresie kultury i ochrony zabytków; działalność 

edukacyjna.  

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: powiat warszawski zachodni

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: propagowanie rozwoju jeździectwa u dzieci; organizowanie kolonii, półkolonii dla 

dzieci; organizowanie wydarzeń sportowych; współpracę z placówkami oświaty.

ul. Kościelna 5,   

05-083 Zaborów

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Artura Borzowskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 2 kwietnia 2023 

roku

73 Stowarzyszenie Lex Una 19.04.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: upowszechnianie świadomości prawnej obywateli; podejmowanie i wspieranie 

działań monitorujących przestrzeganie prawa przez ograny władzy publicznej, w tym samorządowej; zwiększani przejrzystości i 

uczciwości życia publicznego; działanie na rzecz praworządności i ekonomicznie uzasadnionego gospodarowania majątkiem 

publicznym i zarządzania środkami publicznymi; upowszechnianie etyki życia publicznego; przeciwdziałania korupcji. 

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: monitorowanie działalności podmiotów władzy publicznej, w tym administracji 

rządowej oraz organów samorządowych, a także jednostek i podmiotów gospodarujących mieniem publicznym i finansowanych 

ze środków publicznych; organizowanie spotkań i imprez propagujących działania Stowarzyszenia; występowanie z petycjami, 

wnioskami i apelacjami do władz publicznych; prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej; prowadzenie 

wszechstronnej działalności informacyjnej; podejmowanie współpracy z organami władzy samorządowej i rządowej, środkami 

masowego przekazu i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia; aktywizowanie loklanych społeczności; zbieranie informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych; 

organizowanie wykładów, szkoleń, prelekcji naukowych; organizację kwest i zbiórek publicznych na cele statutowe 

Stowarzyszenia lub na rzecz innych osób i organizacji w ramach celów statutowych Stowarzyszenia; udział w postępowaniach 

przed organami ścigania, sądami i organami publicznymi; wysuwanie i popieranie kandydaów do loklanych i krajowych władz 

samorządowych.

ul. Jana III Sobieskiego

05-080 Izabelin

Zarząd:

Prezes: Gabriela Kwiatkowska

**************************

w do składania oświadczeń woli uprawniony 

jest samodzielnie prezez zarządu lub dwóch 

członków zarządu działaj.ących łącznie

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 21 marca2023 roku

74

Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców 

Krwi Łomiankowscy 

Krewniacy

26.04.2023

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego: dzialalność edukacyjna i promocyjna w zakresie honorowego krwiodawstwa 

oraz pierwszej pomocy przedmedycznej; pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, cierpiącym, potrzebującym, 

uzależnionym, wykluczonym społecznie; upowszechnianie i promowanie zdrowego stylu życia; promowanie i pielęgnowanie 

wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i 

kulturowej; rozwijanie wolontariatu poprzez współpracę z osobami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorcami; propagowanie 

wśród władz państwowych, samorządowych i terytorialnych idei krwiodawstwa; promowanie idei honorowego krwiodawstwa 

poprzez tworzenie elementów promocyjnych przekazywanych podmiotom wobec których Stowarzyszenie kieruje swoje 

działania; prowadzenie stron internetowych oraz mediów społecznościowych związanych z działalnością stoarzyszenia; 

organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania i propagpowania tradycji narodowych i patriotycznych; 

organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratowanictwa medycznego i ochrony 

ludności oraz patriotyzmu i obronności państwa; stowarzyszenie współdziała z instytucjami, podmiotami prawnymi, 

oragnizacjami i osobami w cely realizacji wspólnych celów.                                                              

2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska                                                                                              

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: działalność na rzecz osób potrzebujących krwi, niepełnosprawnych, starszych, 

cierpiących, potrzebujących, uzależnionych oraz wykluczonych społecznie; zbiórki krwi; edukację na temat honorowego 

kwiodawstwa oraz pierwszej pomocy przedmedycznej; rejestrację potencjalnych honorowych dawców krwi; ratownictwo 

medyczne i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń oraz działalność 

profilaktyczna w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia; organizowanie uroczystości, imprez, obozów, spotkań 

rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych; 

ul. Długa 18

05-092 Łomianki

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Magdalenę Morycińską

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego  

z dnia 23 kwietnia 2023 

roku


