
Strona 1

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. 1.1. Umożliwić sympatykom Lądka Zdroju, należącym i nienależącym do Stowarzyszenia weekendowy pobyt w tej 

miejscowości, zawierający watki: - towarzysko -wspomnieniowy sięgający także do wydarzeń, które zapoczątkowały 

powstanie Stowarzyszenia,

- krajoznawczy, dotyczący Lądka Zdroju i najbliższej okolicy, 

- artystyczny, poznawczy lub naukowy, którego uczestnicy spotkania będą odbiorcami lub autorami.

1.2. Popularyzować Lądek-Zdrój jako miejscowość o ciekawej historii, architekturze, przyrodzie oraz jako uzdrowiska o 

niepowtarzalnych walorach.

1.3 Podejmować działania mające na celu niesienie pomocy członkom Stowarzyszenia szczególnie pokrzywdzonym przez los, 

poprzez organizowanie:

-zbiórek publicznych 

-docelowych wpłat na konto Stowarzyszenia 

-pomocy rzeczowej

-wkładu pracy.

2. 2. Obszar RP

3.1. Organizowanie spotkań, z troską o wysoki poziom merytoryczny i dobrą organizację spotkań.

3.2. Współdziałanie z placówkami kultury, organizacjami pozarządowymi, instytucjami w Lądku-Zdroju i innych miastach. 

3.3 Informowanie o swojej działalności z wykorzystaniem dostępnych mediów w tym Internetu.

3.4 Finansowe wspieranie indywidualnych działań członków Stowarzyszenia, które wpisują się w realizacje celów 

Stowarzyszenia określonych niniejszym Regulaminem

1.1. Propagowanie zorganizowanych form turystyki motocyklowej,

2. Integracja motocyklistów ze społeczeństwem, 

3. Uczestniczenie w imprezach motocyklowych,

4. Rozwój i popularyzacja motoryzacji ,

5. Propagowanie za pośrednictwem wszelkiego rodzaju mediów zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

6. Zwiedzanie i poznawanie zakątków Polski

2. Obszar RP

3.1. Uczestniczenie w zlotach motocyklowych, imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym i spotkaniach integracyjnych

2. Współpracę z innymi grupami, klubami, stowarzyszeniami oraz organizacjami zarówno krajowymi, jak i tez 

międzynarodowymi, mającymi podobny charakter

3. Uczestniczenie, reprezentowanie i promowanie Grupy na imprezach organizowanych przez organizacje o podobnym 

profilu działalności 

4. Organizowanie spotkań propagujących: sport, rekreację i turystykę motocyklowa

5. Organizowanie i wspomaganie akcji charytatywnych

1.1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz upowszechniania i umacniania postaw obywatelskich Kudowy -Zdroju 

polegających na trosce o dobro wspólne, jakim jest gmina Kudowa –Zdrój. Kształtowanie etyki obywatelskiej i postaw 

patriotycznych, promowanie kultury samorządowej 

2. Troska o jakość życia społeczności lokalnej

3. Promowanie, wspieranie i współorganizowanie inicjatyw o charakterze społecznym.

4. Działanie na rzecz rzetelnej i demokratycznej samorządności, rozwoju jednostek pomocniczych gminy oraz 

zrównoważonego rozwoju gminy.
2. Obszar RP

3.1. Występowanie do władz państwowych i samorządowych z projektami i wnioskami odnośnie kierunków rozwoju miasta 

Kudowy - Zdroju, ochrony walorów ekologicznych i jakości życia społeczności lokalnej.

2. Organizowanie zebrań, spotkań, sesji naukowych, kulturalnych, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów itp. 

uświadamiających zasadnicze działanie postaw obywatelskich dla demokratycznych zasad życia społecznego i właściwego 

funkcjonowania społeczności lokalnej.

3. Prowadzenie działalności wydawniczej niedochodowej w formie biuletynu „Głos Kudowy”, informatorów i innych 

publikacji w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Diagnozowanie oczekiwań społecznych na organizowanych spotkaniach, sesjach, szkoleniach, prelekcjach, wystawach itp.

1.1.	Popieranie działań na rzecz rozwoju dobroczynności i wolontariatu.

1.2.	Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

1.3.	Promocja aktywnych metod nauki i edukacji.

1.4.	Promowanie nauki języków, poznawanie kultur świata, wspieranie rozwoju sportu i ekologii.

1.5.	Ochrona i promocja zdrowia oraz współpracy międzynarodowej.

1.6.	Promocja integracji europejskiej, tolerancji i poszanowania praw człowieka. 

2. 2.	Obszar RP i zagranica. 
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nie RPK.512.5.2016.RPK.RP3

nie RPK.512.4.2016.RPK.RP3

RPK.512.2.2016.RPK.RP3

Grupa Motocyklowa „Kłodzkie Lwy” 08.09.2016 ul. Malczewskiego 

22/15 

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Zarząd 

w składzie: Prezes-Zbigniew 

Klepacki 

Członek Zarządu- Dorota 

Sokołowska-

Anna Dolak- Skarbnik 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie

4 Euroweek Szkoła Liderów 10.10.2016 Plac Wolności 21, 57-

500 Bystrzyca 

Kłodzka

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Zarząd 

w składzie: Prezes-Adam 

Jaśnikowski, Członek Zarządu-

Bogdan Kubicz, Członek Zarządu- 

Kamil Brzeźiński.

RPK.512.3.2016.RPK.RP3

3 „Obywatelska Kudowa” 23.09.2016

ul. Słoneczna 11 A 57-

350 Kudowa -Zdrój 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Zarząd 

w składzie: Przewodnicząca - Marta 

Midor-Burak,

Wiceprzewodniczący - Henryk 

Cholawski

Skarbnik - Ewa Ziniak, Sekretarz 

Aneta Franus -Grzeszcz, Członek 

Zarządu Stowarzyszenia - Adam 

Frankowski 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Komisja Rewizyjna: Iwona 

Frąckiewicz, Krzysztof Korfanty, 

Sebastian Jaworski

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Kłodzkiego

nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

1 Lądeckie Spotkania Sentymentalne 05.09.2016 Plac Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Przedstawiciela - Zbigniewa 

Zdziennickiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie



Strona 2

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1. Organizowanie szkoleń

2. Działania charytatywne i filantropijne- pomoc najuboższym i chorym; dotkniętym kataklizmem i innymi zdarzeniami 

losowymi, poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach.

3. Działania na rzecz ochrony zabytków, tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie i realizacja prac 

konserwatorskich i innych.

4. Wspieranie i promocja osób wybitnych, uzdolnionych w kraju i zagranicą. 

5. Wspieranie i propagowanie działań filantropijnych.

6. Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji.

7. Wspieranie działań edukacyjnych, naukowych, oświatowych i wychowawczych.

8. Wspieranie działań kulturalnych i wydarzeń kulturalnych.

9. Organizację koncertów, występów, wystaw, wernisaży, spotkań literackich, plenerów malarskich i rzeźbiarskich, kursów i 

warsztatów, konkursów i festiwali.

10. Opiekę i pomoc także w zakresie przekazywania środków finansowych dla najuboższych, żyjących poniżej minimum 

socjalnego, bezrobotnych, chorych i cierpiących, poszkodowanych w wypadkach.

11. Fundowanie stypendiów.

12. Wspieranie i działanie na rzecz rozwoju i promowania kultury fizycznej i sportu.

13. Wspieranie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i środowiska.

14. Działanie i wspieranie promocji regionu, w tym także produktów regionalnych.

15. Wspieranie działań na rzecz kultu religijnego.

16. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi oraz wyznaniowymi.

17. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi.

18. Prowadzenie wolontariatu w różnych formach.

19. Międzynarodowe wymiany młodzieży.

20. Projekty wspierające mobilność dorosłych.

21. Działania promujące ideę integracji europejskiej.
1. Propagowanie wędkarstwa oraz szeroko pojęta działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony wód.

2. Gmina Kłodzko

3.1. Współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i 

innymi podmiotami mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia.

2. Informowanie stosownych organów państwowych o stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa w zakresie 

wędkarstwa, ochrony wód oraz ochrony środowiska.

3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w prasie wędkarskiej oraz lokalnej.

4. Organizowanie szkoleń i prezentacji z zakresu wędkarstwa i etyki wędkarskiej.

5. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży.

6. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia oraz osób zaprzyjaźnionych.

7. Organizowanie zawodów wędkarskich.

8. Pozyskiwanie środków finansowych ze składek Członków oraz działalności Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów 

określonych przez Regulamin.

3.1. Współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i 

innymi podmiotami mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia.

2. Informowanie stosownych organów państwowych o stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa w zakresie 

wędkarstwa, ochrony wód oraz ochrony środowiska.

3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w prasie wędkarskiej oraz lokalnej.

4. Organizowanie szkoleń i prezentacji z zakresu wędkarstwa i etyki wędkarskiej.

5. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży.

6. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia oraz osób zaprzyjaźnionych.

7. Organizowanie zawodów wędkarskich.

8. Pozyskiwanie środków finansowych ze składek Członków oraz działalności Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów 

określonych przez Regulamin.

1. 1. Budowa sieci wodociągowej i instalacji sanitarnej.

2. Budowa innych obiektów infrastruktury mieszkaniowej i użytkowej.

2. Miasto i Gmina Kłodzko

3.1. Wybór inwestycji i zasad jej finansowania oraz zabezpieczenie niezbędnych środków. 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej odcinek ulicy Kukułczej i ulicy Sowiej o łącznej długości ok. 680 m 

inwestycji,

3. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

4. Odbiór i podłączenie do sieci miejskiej.

5. Zbycie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Realizacja innych projektów infrastruktury użytkowej.
1.1 Propagowanie gry w tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Bystrzycy Kłodzkiej w szczególności dzieci i 

młodzieży szkolnej, jako jednej z form zdrowego trybu życia poprzez uprawianie tej dyscypliny sportu.

2. Obszar województwa dolnośląskiego.

3.1 Organizowanie imprez okresowych

3.2 Treningi i szkolenia w zakresie tenisa ziemnego

3.3. Udział w turniejach tenisa ziemnego

nie RPK.512.1.2017.RPK.RP3Komisja Rewizyjna: Mariusz Zieliński - 

Przewodniczący, Janusz Krupiński, 

Piotr Hajduk

7 Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa 

Ziemnego

11.01.2017 ul. Strażacka 8 B, 57-

500 Bystrzyca 

Kłodzka

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.7.2016.RPK.RP3

nie RPK.512.6.2016.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

6 Stowarzyszenie mieszkańców „SOWA” 20.12.2016 ul. Sowia 19

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Przedstawiciela- Mariusza 

Wołyniaka

5 Stowarzyszenie Wędkarskie „Lech” 02.12.2016 ul. Kłodzka 20 57-360 

Ołdrzychowice

Zarząd w składzie: Stanisław 

Poczesny - prezes, Stanisław Ciapka 

- vice-prezes, Artur Przybyłek - vice-

prezes, Dariusz Josyk - skarbnik

nie RPK.512.5.2016.RPK.RP34 Euroweek Szkoła Liderów 10.10.2016 Plac Wolności 21, 57-

500 Bystrzyca 

Kłodzka

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Zarząd 

w składzie: Prezes-Adam 

Jaśnikowski, Członek Zarządu-

Bogdan Kubicz, Członek Zarządu- 

Kamil Brzeźiński.

Komisja Rewizyjna: Iwona 

Frąckiewicz, Krzysztof Korfanty, 

Sebastian Jaworski



Strona 3

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

1.1 Ochrona środowiska

1.2 Poznawanie zasad medycyny niekonwencjonalnej, radiestezji i terapii ziołami

1.3 Integracja ludzi zainteresowanych ww. sprawami 

1.4 Ćwiczenie kondycji fizycznej

1.5 Regenerowanie na bieżąco sił witalnych 

1.6 Utrzymanie zdrowia w oparciu o naturę i filozofię

1.7 Publikowanie w środowisku zasady, że człowiek winien kształtować i chronić swoje środowisko 
2. powiat kłodzki

3. 1. Ćwiczenie i rozwijanie kondycji fizycznej (spacery, wycieczki, zajęcia w terenie itp..) 2. Utrzymanie zdrowia fizycznego i 

psychicznego w oparciu o naturę i filozofię 3. Korzystanie z publikacji znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia, szkoleń, 

spotkań rekreacyjnych itp. 4. udział w spotkaniach prowadzonych przez osoby posiadajace wiedzę i umiejętności z dziedzin 

zawartych w p. 7 1)-4)

1.1 Rozwijanie i umacnianie aktywności społecznej osób 60 + z gminy Lądek-Zdrój przy współudziale seniorów z lądeckiego 

oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

1.2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej z wykorzystaniem istniejącego zaplecza społecznego i z 

uwzględnieniem potencjału osobistego seniorów w ramach zajęć podnoszących aktywność fizyczną.

1.3. Wzrost integracji i aktywności fizycznej seniorów poprzez uprawianie stosownych dla ich wieku i kondycji fizycznej 

dyscyplin sportu, jakimi są petanka, nordic walking, aerobik, zajęcia w basenie tenis stołowy oraz taniec towarzyski. 

2.2.	Terenem działania stowarzyszenia jest Polska.

3.1. Pracę społeczną jego członków.

2. Współpracę z władzami samorządowymi i organizacja pozarządową PZERiI. 

3. Inicjowanie, upowszechnianie i tworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej wśród seniorów.

11.1 Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego a szczególnie w 

ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

1.2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

1.3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 

współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

1.4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, 

oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

2. Terenem działania jest Polska

3.1	 Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci nieodpłatnych, niezależnych usług wspierających samodzielność 

obywateli

3.2	Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie

3.3	Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

3.4	Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji 

3.5	Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych, organizacji krajowych i zagranicznych 

oraz z innych źródeł prawem dozwolonych

3.6	Organizowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 

3.7	Organizowanie klubu seniora

3.8	Organizowanie różnych form wypoczynku dla klientów pomocy społecznej

3.9	Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej

3.10	Prowadzenie poradnictwa prawnego

3.11	Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób

3.12	Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.13	Działalności charytatywnej 

3.14	Ochrony i promocji zdrowia

3.15	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

3.16	Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

3.17	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

3.18	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

3.19	Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3.20	Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

3.21	Wypoczynku dzieci i młodzieży

3.22	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3.23	Promocji i organizacji wolontariatu

3.24	Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka1.1	Działanie na rzecz rozwoju hodowli psów, kotów i innych zwierząt rasowych

1.2	Popularyzowanie wiedzy z dziedziny hodowli zwierząt rasowych

1.3	Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowaniami instytucjami.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.1 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych imprez

3.2 Współpracę z osobami i instytucjami i podobnych celach działania

3.3 Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku zdarzeń kolidujących z 

realizowanymi przez Stowarzyszenia celami

3.4 Wspieranie działań zmierzających do polepszenia warunków chowu zwierząt rasowych

3.5 Inne działania realizujące cele statutowe

1. Celem działania stowarzyszenia jest:

1.	modernizacja linii zasilającej garaży samochodowych w energię elektryczną,

Organ kontroli w Stowarzyszeniu:

Henryk Lisowicz, Jarosław Stasiewicz, 

Ryszard Mulkowski

nie RPK.512.6.2017.RPK.RP1

nie RPK.512.5.2017.RPK.RP1Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

12 Garaże za torami 26.09.2017 ul. Garażowa/ garaż 
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57-402 Nowa Ruda

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przedstawiciel 

Jan Aniszewski

11 Związek Hodowców Kotów i Psów 

Rasowych 

25.08.2017 Stary Waliszów 5

57-500 Bystrzyca 

Kłodzka

Stowarzyszenie reprezentowane 

jest przez Przedstawiciela:

Arkadiusza Ruducha 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.4.2017.RPK.RP1

nie Wykreślony

11.06 2019

Bolesław Bomba RPK.512.3.2017.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

10 Aktywna Baza Integracji Sudeckiej 07.07.2017 ul. Strażacka 28

57-500 Bystrzyca 

Kłodzka

Stowarzyszenie reprezentowane 

jest przez Przedstawiciela: Piotra 

Wdowiaka

9 Senioralny Klub Petanki 07.07.2017 Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój

Stowarzyszenie reprezentowane 

jest przez Przedstawiciela: 

Bolesława Bombę

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.2.2017.RPK.RP38 Klub Biotroników i Radiestetów 01.03.2017 ul. Czeska 37

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane przez Zarząd:

Michał Bachmann, Andrzej Batóg, 

Bożena Midura



Strona 4

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

2. Terenem działania jest Nowa Ruda-Słupiec.

3. 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) składki członkowskie

1. 1.	Ochrona i promocja zdrowia poprzez hartowania ciała w wodzie

1.2	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnego

1.3	Działalność w zakresie turystyki i promocja regionu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Radków.

3.1	integracja europejska i rozwijanie kontaktów

3.2	hartowanie ciała poprzez kąpiele w zimnej wodzie

3.3	działalność w zakresie ratownictwa widnego

3.4	szerzenie wiedzy na temat morsowania

1.1 Inicjowanie, realizowanie, wspieranie oraz rozpowszechnianie działań i dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój i 

promocję miasta Kłodzka oraz jego mieszkańców.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska

3.1 Prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej

3.2 Działań z zakresu sztuki oraz estetyki

3.3 Organizacyjne i finansowe wspieranie, promowanie uzdolnionych mieszkańców miasta

3.4 Organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji itp.

3.5 Działań integracyjnych

3.6 Działania rozwijające świadomość ekonomiczną, społeczną i obywatelską

3.7 Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej itp.

3.8 Opracowywanie i realizację programów edukacyjnych, promocyjnych itp.

3.9 Współpracę z placówkami oświatowymi, uczelniami i innymi instytucjami.  
1.1 Działania na rzecz rozwoju turystyki, zdrowego stylu życia i równoważonego rozwoju na terenie objętym działaniem;

1.2 Propagowanie demokratycznych postaw ze szczególnym uwzględnieniem samorządności lokalnej 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Kłodzki.

3.1 Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, oraz postaw obywatelskich;

3.2 Organizowanie: spotkań, konkursów, wystaw;

3.3 Publikację materiałów drukowanych oraz zamieszczanych w Internecie;

3.4 Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu kłodzkiego. 

1.1 Popularyzowanie wiedzy z dziedziny górnictwa wśród społeczeństwa;

1.2 Promocja i popieranie działań proekologicznych wiązanych z zakończeniem eksploatacji górniczej;

1.3 Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tymi 

działaniami

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Kłodzki.

3.1 Organizowanie spotkań oraz imprez promujących górnictwo;

3.2 Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

3.3 Inne działania realizujące cele statutowe;

1.1 Dla Mam:

a. Wsparcie i wymiana doświadczeń na pierwszych etapach macierzyństwa

b. uzyskanie porad informacji dotyczących wychowania i pielęgnacji dzieci

c. Kontakt matek z innymi dorosłymi, z kobietami w podobnej sytuacji życiowej

d. Możliwość wyjścia z domu i aktywizacji poza środowiskiem domowym

e. Przygotowanie młodych rodziców do przyszłej roli

f. Wymiana ubrankami oraz innymi sprzętami potrzebnymi dla niemowląt i małych dzieci

g. Organizacja, przy udziale osób wyspecjalizowanych w danych dziedzinach, warsztatów i wykładów o treściach z zakresu 

Rodzicielstwa Bliskości, rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach etc.

1.2 Dla Dzieci:

a. Kontakt z większą grupą osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych

b. nauka bycia w grupie dzieci oraz respektowanie zasad współżycia społecznego

c. Adaptacja do przyszłego bycia przedszkolakiem

d. Nauka i rozwój poprzez udział w zabawkach.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Kłodzki.

3. 

1. Cykliczne spotkania matek z dziećmi, wspólne rozmowy i pomoc.

2. Zajęcia tematyczne prowadzone z udziałem osób wykwalifikowanych w danej dziedzinie oraz lokalnych przedsiębiorców i 

działaczy

3. Integracje dzieci w wieku przed-przedszkolnym, wspólne spędzanie czasu za zabawie i nauce

4. Doraźna pomoc w opiece.

1.1 Działanie na rzecz rozbudowy Muzeum Motoryzacji w Gołogłowach

1.2 Popularyzowanie wiedzy z dziedziny dawnej motoryzacji wśród społeczeństwa

1.3 Promocja i popieranie wizerunku Muzeum Motoryzacji w Gołogłowach

1.4 Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Kłodzko/ powiat Kłodzki/ województwo Dolnośląskie/ cała Polska.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.4.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.3.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

18 Stowarzyszenie Muzeum Motoryzacji 19.02.2018 Gołogłowy 23A

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Marcina 

Oliwę

17  Rodzina bez Granic 08.02.2018 ul. Chopina 1/3

57-350 Kudowa Zdrój

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Katarzynę Ziniak

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.2.2018.RPK.RP3 

Zlikwidowane 16.03.2023

nie RPK.512.1.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

16 Noworudzkie Bractwo Górnicze Stara 

Strzecha

17.01.2018 Os. Wojska Polskiego 

14/3/8

57-402 Nowa Ruda

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Przedstawiciela Tadeusza Grzelaka

15 Stowarzyszenie „Metamorfoza” 09.01.2018 Paszków 31

57-320 Polanica-

Zdrój

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Macieja 

Piaseckiego 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.8.2017.RPK.RP1

nie RPK.512.7.2017.RPK.RP1Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

14 Stowarzyszenie Kłodzko 19.12.2017 ul. Nowy Świat 37

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Marcina 

Bernata. 

13 Radkowskie Morsy 11.12.2017 Pl. Najświętszej Marii 

Panny 2/6

57-411 Wambierzyce

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Pawła 

Mosalskiego

Organ kontroli w Stowarzyszeniu:

Henryk Lisowicz, Jarosław Stasiewicz, 

Ryszard Mulkowski

nie RPK.512.6.2017.RPK.RP112 Garaże za torami 26.09.2017 ul. Garażowa/ garaż 
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57-402 Nowa Ruda

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przedstawiciel 

Jan Aniszewski



Strona 5

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez

3.2 Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej

3.3 Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania

3.4 Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku potrzeby rozbudowy lub 

pomocy dla Muzeum Motoryzacji w Gołogłowach

3.5 Wspieranie działań zmierzających do wspólnej promocji podobnie działających instytucji w ramach współpracy 

przygranicznej(Muzea na pograniczu Polsko- Czeskim)

3.6 Inne działania realizujące cele statutowe. 
1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie biegania jako najprostszej formy aktywności

1.2 Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności biegowe

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej. 3.2 Organizowanie wyjazdów na 

imprezy sportowe, rekreacyjne i szkolenia

1.1 Działanie na rzecz strzelnicowa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej

1.2 Popularyzowanie wiedzy i edukowanie z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni

1.3 Promocja i popieranie strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka i 

województwa dolnośląskiego.

3.1 Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów

3.2 Współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji 

historycznej

3.3 Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji

3.4 Działalność szkoleniową, edukacyjną lub informacyjno-promocyjną

3.5 Współpracowanie z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami

3.6 inne działania realizujące cele stowarzyszenia.

1.1 Wspieranie procesów społecznych i gospodarczych prowadzących do zrównoważonego rozwoju obszarów pogranicza 

polsko-czeskiego w tym: 

1.2 Wspieranie i promocja wszelkich form aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców obszaru pogranicza

1.3 Działalność naukowa i edukacyjna

1.4 Działalność kulturalna

1.5 Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.6 Propagowanie i rozwój popularnego oraz wyczynowego sportu oraz turystyki odd-road

1.7 Rozwijanie wśród kierowców kultury motoryzacyjnej

1.8 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i off-road

1.9 Zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych SUV i 4x4

1.10 Wychowanie komunikacyjne i ekologiczne młodzieży

1.11 Ochrona praw i interesów pasjonatów i zawodników off-road

1.12 Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji, a w szczególności działalności off-road, na środowisko 

naturalne

1.13 Ochrona zabytkowa pojazdów i popularyzowanie historii motoryzacji

1.14 Działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii

1.15 Ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i zwierząt

1.16 Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy drug, sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

1.17 Działalność dobroczynna i charytatywna

1.18 Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

1.19 Działalność w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji

1.20 Integracja i wymiana społeczności międzynarodowej.

2. Terenem Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska

nie RPK.512.7.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

21 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Dzikowca na Ziemi Noworudzko-

Radkowskiej i Poza Jej Granicami

15.05.2009

15.05.2018

ul.Dębówka 14

57-400 Dzikowiec

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Seweryna Panka 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.6.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.5.2018.RPK.RP3Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Katarzyna Banasiak,

Krzysztof Kukuryk, 

Seweryn Lengheining

20 Stowarzyszenie o charakterze 

Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Rugewit”

28.03.2018 ul. Waleriana 

Łukasińskiego 8/9

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Przemysława Matejko

19 Aktywna Nowa Ruda 05.03.2018 ul. Bohaterów Getta 

9/5 57-400 Nowa 

Ruda

Członkowie Zarządu:

Marcin Krupa prezes, Marek Zbyryt 

– członek zarządu, 

Tomasz Samsonek – członek 

zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.4.2018.RPK.RP318 Stowarzyszenie Muzeum Motoryzacji 19.02.2018 Gołogłowy 23A

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Marcina 

Oliwę



Strona 6

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3. Upowszechnianie tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów pogranicza

3.2 promocję obszarów Gór Sowich, Kotliny Kłodzkiej i pogranicza czeskiego w środowiskach masowego przekazu

3.3 promocja atrakcji turystycznych terenów pogranicza

3.4 organizowanie sportowych i turystycznych zawodów off-road

3.5 prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych off-road

3.6 dokształcania kierowców, a w szczególności właścicieli i użytkowników samochodów terenowych, SUV i 4x4 

3.7 współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami ekologicznymi w 

zakresie krzewienia kultury sportu i turystyki off-road oraz minimalizacji wpływu off-road na  środowisko naturalne

3.8 propagandę, organizację imprez i wspieranie publikacji na temat historii sportu i turystyki off-road oraz zabytkowych 

pojazdów

3.9 wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i 

samorządowej oraz Polski Związek Motorowy 

3.10 stworzenie kompleksowej ofert turystycznej dostosowanej do potrzeb turystów

3.11 działania na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej oraz jakości usług  komunikacji wewnętrznej

3.12 integrację środowiska branży turystycznej

3.13 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, ochrona dóbr kultury i tradycji, ratowanie zabytków

3.14 upowszechnianie kinematografii, a w szczególności promocję kina niezależnego

3.15 działania w zakresie krajoznawstwa

3.16 wspieranie i promocja działalności artystycznej

3.17 organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3.18 wspierani i promocja lokalnej przedsiębiorczości

3.19 działania w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy, w tym promocję zatrudnienia i samozatrudnienia osób 

bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.20 działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób chcących podjąć pracę dla potrzeb lokalnego i 

regionalnego rynku pracy

3.21 aktywizacja i integracja środowisk lokalnych

3.22 ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii

3.23 wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury technicznej, turystycznej, komunikacyjnej  i sanitarnej1.1 inicjowanie i spieranie działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w Dusznikach-

Zdroju

1.2 promocja Dusznik-Zdroju

1.3 tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi 

wszechstronnych rozwojem Dusznik-Zdroju

1.4 działania na rzecz informowania społeczności lokalnej i zamierzeniach i działaniach władz publicznych, organizacji 

społecznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych i fizycznych w ramach ich działalności administracyjnej, publicznej, 

gospodarczej lub statutowej.
2. Terenem Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

3.1 organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez 

3.2 prowadzenie działalności wydawniczej 

3.3 współprace z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania

3.4 występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej i innych organizacji 

3.5 inne działania realizujące cele statutowe.

1.1 Stymulowanie, wspieranie, współfinansowanie Urzędu Miasta i Gminy Stronie Śląskie w realizacji ustawowych zadań w 

postaci budowy kanału sanitarnego wraz z przyłączeniami oraz dróg i ich elementów (chodników, kanalizacji deszczowej 

itp.).

2. Terenem Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

3.1 opracowywanie programów społecznych, gospodarczych, inwestycyjnych rozwoju mikro regionu- osiedla domków 

jednorodzinnych i pensjonatów Stronie Wieś

3.2 współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania 

3.3 mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na władze w celu wprowadzenia zmian zgodnych z celem działania 

Stowarzyszenia 

3.4  dążenie do zawarcia z gminą Stronie Śląskie umów na inwestycję:

a. określające zakres rzeczowy inwestycji oraz udział finansowy mieszkańców w kosztach opracowania dokumentacji 

techniczno-prawnej i kosztowej oraz realizacji robót budowlano- montażowych 

b. określającej wysokość środków budżetowych przewidzianych na finansowanie „inwestycji wspólnej” oraz termin jej 

realizacji

c. udostępnienie, w razie takiej konieczności nieruchomości będących w wkładaniu, gminy niezbędnych dla realizacji 

inwestycji 

5. zebranie, w formie składek członkowskich, kwoty stanowiącej udział Stowarzyszenia w realizowanej inwestycji, z 

momentem zarejestrowania Stowarzyszenia i założeniem konta bankowego, Konto Bankowe zakładają z urzędu Prezes 

Zdzisław Pakuła oraz Skarbnik Ewa Laudacja.

6. udostępnienie , w razie takiej konieczności przez członków Stowarzyszenia, nieruchomości będących w ich wkładaniu, 

niezbędnych dla realizacji inwestycji

7. udzielanie gminie Stronie Śląskie skutecznej pomocy w pozyskiwaniu niezbędnych terenów prywatnych pod realizacją 

inwestycji, w przypadku jej lokalizacji poza liniami własno ści gminy zgodnie z projektem budowlanym 

8. współprace i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia 

9. współpracę z Starostwem Powiatowym Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (SOK) ul. Okrzei 57-

300 Kłodzko

10. inne działania sprzyjające osiąganiu celu Stowarzyszenia.

1.1 wpajanie umiłowania Dusznik-Zdroju, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o nich, o ich przeszłości i dniu 

dzisiejszym

2. Terenem Stowarzyszenia są Duszniki-Zdrój

Stowarzyszenie zwykłe posiada 

organ kontroli wewnętrznej:

- Dorota Krych

- Piotr Mirek

- Andrzej Motłoch 

nie RPK.512.10.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.9.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

24 Towarzystwo Miłośników Dusznik-

Zdroju 

22.05.2018 ul. Rynek 6

57-340 Duszniki- 

Zdrój 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Roberta 

Cetnarowicza

23 Stowarzyszenie Uzbrojenia Działek 

Stronie Wieś

22.05.2018 ul. Kościuszki 67/1

57-550 Stronie 

Śląskie

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Zdzisława Pakulę

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.8.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.7.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

22 Stowarzyszenie Czytelników Nowej 

Gazety Gmin

21.05.2018 ul. Osiedlowa 1/12

57-340 Duszniki-

Zdrój 

57-550 Stronie 

Śląskie

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Piotra 

Zilberta

21 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Dzikowca na Ziemi Noworudzko-

Radkowskiej i Poza Jej Granicami

15.05.2009

15.05.2018

ul.Dębówka 14

57-400 Dzikowiec

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Seweryna Panka 
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1 zrzeszenie osób, organizacji i instytucji z terenu miasta,

3.2 zrzeszenie osób, organizacji spoza Dusznik-Zdroju społecznie zainteresowanych ich rozwojem i uczuciowo z nimi 

związanych 

3.3 utrzymanie kontaktów z pokrewnymi Towarzystwami innych uzdrowisk i miejscowości oraz specjalistycznymi 

instytucjami naukowymi

3.4 inicjowanie i uczestniczenie w pracach i badaniach naukowych mających na celu właściwe wykorzystywanie leczniczych 

walorów uzdrowiska 

3.5 organizowanie kół zakładowych, szkolnych, środowiskowych.
1.1 wspieranie społecznej aktywności, w tym również osób z grup społecznych zagrożonych marginalizacją, lub 

wymagających szczególnego wsparcia

1.2 wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego

1.3 promocja i wspomaganie nauki, edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych , umożliwiających wejście lub powrót na 

rynek pracy oraz na aktywny udział w życiu społecznym

1.4 promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

1.5 wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych 

1.6 prowadzenie działalności edukacyjnej 

1.7 promocja i propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez pomowanie sporu, rekreacji i aktywneo wypoczynku

1.8 promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, w tym również 

wśród ludzi młodych

1.9 promocja i wspieranie działan na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej

1.10 pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin

1.11 promocja i ochrona środowiska naturalnego

1.12 pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna, osób niepełnosprawnych oraz członków ich 

rodzin 

1.13 wspieranie rozwoju i aktywizacja zawodowa osób mieszkających na wsi

1.14 zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa kobiet w rozwoju ekonomii społecznej

1.15 poradnictwo i doradztwo w sferze dotyczącej rozpoczęcia, prowadzenia lub zmian działalności gospodarczej 

1.16 integrowanie społeczności.

2. Teren działania cała Polska

3.1 wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia

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

osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami zgodnymi z celami Stowarzyszenia

3.3 współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, 

rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami zagranicznymi

3.4 rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi

3.5 organizowanie działań dobroczynnych, prowadzenia akcji, zbiórek publicznych

3.6 organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw

3.7 organizowanie kursów, odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów, szkoleń

3.8 organizowanie konkursów

3.9 organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych

3.10 organizowanie czasu wolnego, organizowanie wycieczek i a aktywnego wypoczynku

3.11 udział w budowaniu nowoczesnej świadomości 

3.12 kształtowanie systemu motywacyjnego 

3.13 wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju, poprzez organizowanie szkoleń

3.14 mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów osób z związku z wychowywaniem dzieci i sytuacją 

na rynku pracy 

3.15 wspomaganie społeczności  lokalnej poprzez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo

3.16 nawiązywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

3.17 planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju gospodarczego

3.18 tworzenie klubów									

1.1 integ`racja i aktywizacja osób 60plus poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego 

i turystycznego 

2. Teren działania Polska i zagranica

3.1 współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju 

i zagranicą 

3.2 podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych na realizację celów i 

zadań określonych w regulaminie 

3.3 organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, prelekcji, zajęć dydaktycznych, warsztatów, itp.,.

3.4 podejmowanie innych koniecznych działań pomocowych.

1. 1. działanie na rzecz ratowania starego sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w IX i XX wieku 

1.2 popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii i techniki pożarnictwa wśród społeczeństwa w szczególności dzieci i 

młodzieży

2. Teren działania województwo dolnośląskie

nie RPK.512.17.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

27 Miłośnicy Starej Techniki Pożarnictwa 15.06.2018 Smreczyna 41

57-530 Międzylesie 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Jacka 

Juraszka

Stowarzyszenie zwykłe posiada 

organ kontroli wewnętrznej:

- Irena Banaś

- Janisław Gabrysiak

- Sabina Niedziółka 

nie Przekształcenie w 

stowarzyszenie 

KRS 0000829100, 

03.03.2020

RPK.512.16.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.12.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

26 Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 Plus 

„Radość” 

14.06.2018 ul. Bohaterów Getta 

13a 57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Marię 

Piszko

25 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw 

Kłodzkich

07.07.2014

04.08.2016

12.06.2018

ul. Bohaterów Getta 

1

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Joannę 

Kraj- Plenkiewicz

Stowarzyszenie zwykłe posiada 

organ kontroli wewnętrznej:

- Dorota Krych

- Piotr Mirek

- Andrzej Motłoch 

nie RPK.512.10.2018.RPK.RP324 Towarzystwo Miłośników Dusznik-

Zdroju 

22.05.2018 ul. Rynek 6

57-340 Duszniki- 

Zdrój 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Roberta 

Cetnarowicza
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1 organizowanie spotkań wycieczek młodzieży szkolnej do skansenu pożarniczego celem zgłębiania historii pożarnictwa 

3.2 współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania 

3.3 wspieranie działań zmierzających do ratowania starego sprzętu pożarniczego, strażackich wozów konnych itp.

3.4 inne działania realizujące cele statutowe

1.1 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz upowszechnienia i umocnienia postaw obywatelskich mieszkańców Kudowy 

Zdroju, polegających na trosce o dobro wspólne, jakim jest gmina Kudowa Zdrój, kształtowanie etyki obywatelskiej i postaw 

patriotycznych

1.2 troska o warunki życia codziennego mieszkańców Kudowy Zdroju 

1.3 działania na rzecz rzetelnej i demokratycznej samorządności, rozwoju jednostek pomocniczych gminy, oraz 

zrównoważonego rozwoju gminy.

1.4 Utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zmierzające do rozwoju intelektualnego i fizycznego 

społeczności lokalnej, w tym szczególnie ludzi starszych.
2. Teren działania Polska

3.1 występowanie do władz państwowych i samorządowych z projektami i wnioskami odnośnie kierunków rozwoju miasta 

Kudowa Zdrój, ochrony walorów ekologicznych i warunków życia mieszkańców 

3.2 organizowanie zebrań, spotkań, sesji naukowych, kulturalnych, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów itp. 

Uświadamiających zasadnicze znaczenie postaw obywatelskich dla demokratycznych zasad życia społecznego i właściwego 

funkcjonowania samorządu

3.3 prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, w formie biuletynu, informatorów i innych publikacji w celu 

realizacji celów stowarzyszenia.

3.4 pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby związane z działalnością Uniwersytetu III wieku.
1.1 obrona praw członków Stowarzyszenia

1.2 działanie na rzecz właścicieli mieszkań i nieruchomości 

1.3 popularyzowanie wiedzy z dziedzin uwłaszczeń wśród społeczeństwa 

1.4 popieranie praw właścicieli mieszkań i nieruchomości

1.5 tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi prawami 

właścicieli.

2. Teren działania  powiat kłodzki 

3.1 obronę praw członków Stowarzyszenia przed nieprawnymi działaniami zarządców nieruchomości

3.2 wspieranie działań zmierzających do obrony praw członków Stowarzyszenia 

3.3 organizowanie spotkań

3.4 współpracę ze wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania 

3.5 występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku naruszania praw członków 

Stowarzyszenia

3.6 inne działania realizujące cele statutowe.

1.1 rozwijanie wśród swych Członków umiejętności, pasji, wiedzy i sztuki fotograficznej , popularyzację fotografii we 

wszystkich dziedzinach, edukację fotograficzną oraz promowanie działalności fotograficznej Członków Stowarzyszenia a 

także rejestrowanie życia i zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu i regionie .

2. Teren działania Polska

3.1 współpracę z otoczeniem, samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, prywatnymi i pozarządowymi, klubami i 

kołami fotograficznymi  polskimi i zagranicznymi, organizacjami naukowymi, muzeami, galeriami i wydawnictwami 

3.2 organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań autorskich, akcji społecznych, 

plenerów i grup zainteresowań

3.3 organizację konkursów fotograficznych oraz wspieranie działań innych organizacji i instytucji w ich organizowaniu, 

poprzez zapewnienie patronatu lub pomocy merytorycznej 

3.4 prowadzenie Archiwum Społecznego

3.5 pomoc w prowadzeniu galerii fotograficznej

3.6 organizowanie i wspieranie przedsięwzięć, wydawniczych i artystycznych 

1.1 utrzymanie i opieka nad stawem w Mikowicach, a także stałe poprawienie infrastruktury wokół stawu;                           

1.2 propagowanie wędkarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu dla społeczności lokalnej

1.3 stwarzanie dogodnych warunków do wędkowania oraz działanie na rzecz ochrony przyrody.

2. Teren działania Mikowice

3.1 wspieranie aktywności społecznej na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego

3.2 upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla 

członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz mieszkańców wsi Mikowice                         3.3 użytkowanie stawu oraz 

prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 3.4 ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin, zwierząt i ich 

restytucja                      3.5 popularyzowanie idei i działalności stowarzyszenia

3.6 zarybianie i zagospodarowanie stawu    3.7 ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i innymi 

szkodami 3.8 popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej

1.1 Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej wojów piastowskich.

1.2 Aktywizacja młodzieży

2. Teren działania Polska

3.1 Nabór młodzieży do grupy rekonstrukcyjnej

3.2 Udział w imprezach integracyjnych

3.3 Aktywizacja mieszkańców

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.19.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.18.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

32 Bractwo Rycerskie Ziemi Kłodzkiej 30.10.2018 ul. Podmiejska 2/1 

57-500 Bystrzyca 

Kłodzka 

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Ryszard Herezo

31 Stowarzyszenie Miłośników Przyrody 10.10.2018 Mikowice 2 57-300 

Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Grzegorza Gargałę

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.15.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.13.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe posiada 

organ kontroli wewnętrznej:

- Agnieszka Sztalinger

- Zofia Stefanowicz

- Iwona Maksylewicz

30 Towarzystwo Fotograficzne Hrabstwa 

Kłodzkiego 

04.07.2018 ul. G Morcinka 9/4

57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Janusza 

Skrobot

29 Stowarzyszenie Obrońcy Praw 

Właścicieli

25.06.2018 ul. Osiedlowa 11/2 

57-500 Bystrzyca 

Kłodzka

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Irenę 

Rogalską

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.11.2018.RPK.RP3

nie RPK.512.17.2018.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

28 Stowarzyszenie Obywatelskie 

Kudowianie 

21.06.2018 ul. Kościuszki 14a

57-350 Kudowa Zdrój

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

Krzysztofa Sadowskiego 

27 Miłośnicy Starej Techniki Pożarnictwa 15.06.2018 Smreczyna 41

57-530 Międzylesie 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez Jacka 

Juraszka
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Zastosow

anie Uwagi

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) podnoszenie polskiej świadomości narodowej,

2) jednoczenie się we wspólnej pracy na rzecz Ojczyzny,

3) pro patriotyczne działania mające na celu złagodzenie skutków kłótni międzypartyjnych a obniżających samopoczucie 

Polaków wobec racjonalnych problemów kraju.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) tworzenie spotkań, konferencji, rozmów, szkoleń,

2) propagowanie treści o współpracy, wzajemnym szacunku, wzmacnianiu pozycji Polski,

3) organizowanie spotkań przedwyborczych i wyborczych,

4) występowanie w formie pośrednika pomiędzy zwaśnionymi członkami frakcji politycznych.
2. Teren działania Polska

3. 1. tworzenie spotkań, konferencji, rozmów, szkoleń 3.2. propagowanie treści o współpracy, wzajemnym szacunku, 

wzmacnianiu pozycji Polski, 3.3. organizowanie spotkań przedwyborczych i wyborczych, 3.4.występowanie w formie 

pośrednika pomiędzy zwaśnionymi członkami frakcji politycznych

1. Cele Stowarzyszenia to:

a) organizacja zlotów aut modyfikowanych,

b) promowanie pasji do motoryzacji,

c) promowanie VAG SYSTEM w mediach społecznościowych,

d) wspieranie różnych akcji charytatywnych.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację zlotów mi spotów aut modyfikowanych różnych marek,

b) prowadzenie w mediach społecznościowych stron promujących pasję do motoryzacji,

c) uczestniczenie w zlotach i spotach samochodowych,

d) organizowanie  i wspieranie różnych akcji charytatywnych.
2. Teren działania Polska

3. a. Organizacja zlotow i spotów aut modyfikowanych marek. b. Prowadzenie w mediach społecznościowych stron 

promujących pasję do motoryzacji. C. Uczestniczenie w zlotach i spotach samochodowych. D. Organizowanie i wspieranie 

różnych akcji charytatywnych.

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. propagowanie paralotniarstwa w regionie, jako sportu i nowej atrakcji turystycznej,

2. integracja środowiska (także z paralotniarzami czeskimi) i zachęcanie nowych adeptów,

3. promowanie walorów ziemi kłodzkiej – krainy dla turystów i paralotniarzy,

4. ochrona środowiska i bezpieczeństwa p.poż. w lasach,

5. wymiana poglądów oraz doświadczeń wśród pilotów doświadczonych i poczatkujących,

6. podnoszenie świadomości paralotniarzy w zakresie bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz unikania ewentualnych 

zagrożeń.
2. Teren działania powiat kłodzki

3. 1. rozwój infrastruktury oraz stworzenie nowych startowisk i lądowisk,

2. organizację spotkań, wspólnych wyjazdów, zawodów paralotniowych, 

3. stworzenie innowacyjnej oferty skierowanej do paralotniarzy niepełnosprawnych,

4. współprace z organizacjami samorządowymi, służbami (leśnictwa, GOPR) oraz innymi stowarzyszeniami,

1. Celem działania Stowarzyszenia jest::

1.1 Reprezentowanie profesji chiropraktyki w Polsce w sporcie.

1.2 Zrzeszenie osób będących zainteresowanych zastosowaniem chiropratktyki w sporcie

1.3 Reprezentowanie chiropraktyków polskich na arenie międzynarodowej

2. Teren działania Polska

3.1 Edukacja chiropraktyków w zakresie sportu

3.2 Aktywny udział jej członków w wydarzeniach sportowych

3.3 Utrzymanie globalnych kontaktów z innymi stowarzyszeniami chiropraktyki w sporcie.

1. 1. Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1.1 Promocja karmienia piersią u młodych mam.

1.2 Edukacja i wsparcie w zakresie karmienia naturalnego, opieki nad noworodkiem, promowanie zachowań 

prozdrowotnych i profilaktycznych w okresie ciąży i połogu.

1.3 Wsparcie w powrocie do aktywności fizycznej po porodzie

2. Teren działania powiat kłodzki

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

3.1 Organizowanie grupy wsparcia.

3.2 Organizowanie warsztatów edukacyjnych.

3.3 Organizowanie warsztatów praktycznych i ćwiczeń

1. 1. Integracja młodzieży uzdolnionej artystycznie, wokalnie i muzycznie. 1.2. Pobudzanie lokalnej młodzieży i dzieci do 

działalności artystycznej. 1.3. Kształtowanie  i rozwój młodych talentow wokalnych, artystycznych i muzycznych.

2. Teren działania powiat kłodzki

3. 1. Inicjowanie działań związanych z organizacją wystaw, koncertów, pokazów artystów amatorów. 3.2 Współpraca z 

instytucjami lokalnymi i państwowymi oraz org. Pozarządowymi. 3.3. Propagowanie i pobudzanie twórczości artystycznej 

młodych talentów.

1.1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz upowszechnienia i umacniania postaw obywatelskich mieszkańców 

polegających na trosce o dobro współne, jakim jest gmina, powiat, województwo, kraj; kształtowanie etyki obywatelskiej i 

postaw patriotycznych. 1.2 Troska o warunki życia codziennego obywateli. 1.3. Działanie na rzecz rzetelnej i demokratycznej 

samorządności oraz zrównoważonego i obywatelskiego rozwoju.

2. Teren działania Polska

nie RPK.515.7.2019.RPK.RP1Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

39 Stowarzyszenie Cives Patriae 19.07.2019 Słone 89 57-350 

Kudowa-Zdrój

Członkowie Zarządu: Piotr Maziarz - 

prezes, Katarzyna Anna Kubik - 

czlonek Zarządu, Piotr Krzysztof 

Schab - członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.515.6.2019.RPK.RP1

nie RPK.515.5.2019.RPK.RP1Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

38 Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne 

„Kaktus”

11.07.2019 ul. Walecznych 51/1 

57-300 Kłodzko

Przedstawiciel Stowarzyszenia Rafał 

Dąbrowski

37 MAMYmoc 17.06.2019 ul. Rodzinna 101, 57-

300 Kłodzko

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Magdalena Glos

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

nie RPK.512.4.2019.RPK.RP3

nie RPK.512.3.2019.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

36 Polskie Towarzystwo Chiropraktyki w 

Sporcie

15.05.2019 Stronie Śląskie Wieś 

36 B 57-550 Stronie 

Śląskie

Przedstawiciel Stowarzyszenia

 Mateusz Nowacki

35 Stowarzyszenie Paralotniowe Ziemi 

Kłodzkiej

12.02.2019 Romanowo 27  57-

360 Ołdrzychowice 

Kłodzkie

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Michał Sowa, 

Artur Bajsarowicz, Dawid Cywiński

nie RPK.512.2.2019.RPK.RP3

nie RPK.512.1.2019.RPK.RP3Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

34 Vag System 04.02.2019 ul. Zdrojowa 30/1

57-340 Duszniki-

Zdrój

Członkowie Zarządu:

Michał Rzepka – prezes, Sandra 

Sobala – skarbnik,

Michał Piątkiewicz – członek 

zarządu

33 Kongres Suwerennej Polski 30.01.2019 ul. Warszawska 15/2, 

57-530 Międzylesie

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Katarzyna Górecka Janiszewska 
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3. 1. organizowaniezebrań, spotkań, sesji naukowych, kulturalnych, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów itp.. 

Uświadamiających zasadnicze znaczenie postaw obywatelskich dla demokratycznych zasad życia społecznego i właściwego 

funkcjonowania. 3.2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie biuletynu, informatorów, i innych publikacji w 

realizacji celów Stowarzyszenia Cives Patriae.

1.1 Działanie na rzecz ochrony zwierząt. 1.2 Działanie na rzecz potrzebujących zwierząt.1.3 Działanie na rzecz dobrostanu 

zwierzat. 1.4 Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 1.5 Zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się 

nad zwierzętami oraz niewłaściwego ich traktowania. 1.6 Przeciwdzialanie wykroczeniom i przestępstwom wobec zwierząt. 

1.7 Zajmowanie czynnej postawy przy zwlaczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami. 1.8 Niesienie 

pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym, w szczególności poprzez ich leczenie, resocjalizację, umieszczanie w 

schroniskach, hotelach oraz pozyskiwanie domów tymczasowych i stałych. 1.9 Wszelkie działania w zakresie zwalczania 

bezdomności zwierząt. 1.10 Prowadzenie działaności edukacyjnej na rzecz poprawy dobrostanmu zwierząt oraz szerzenie 

wiedzy w zakresie ich wychowywania, szkolenia,  resocjalizacji i behawioraqlności. 1.11 Wspieranie działań  w zakresie 

ochrony środowiska i ekologii. 1.12 Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.

Teren działania Polska

3.1 Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi  oraz osobami fizycznymi, 

których celem jest niesienie pomocy zwierzętom  bezdomnym i skrzywdzonym. 3.2 Organizowanie kampanii tematycznych 

na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. 3.3 propagowanie światopoglądu wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec 

zwierząt. 3.4 Zmniejszanie populacji zwierząt min. poprzez steryzlizację i kastrację. 3.5. Przygotowanie zwierząt do adopcji 

m.in. poprzez leczenie i resocjalizację. 3. 6 Wspieranie opiekunów w zrozumieniu zwierząt i ich resocjalizacji. 3.7 

Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt. 3.8 Dokonywanie interwencji i inspekcji mających na 

celu ochronę zwierząt przed niewłaściwym traktowaniem i okrucieństwem ze strony człowieka. 3.9 Zajmowanie czynnej 

postawy przejawów okrutnego zachowania wobec zwierząt. 3.10 Współdziałanie z właściwymin organami państwowymi w 

zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.

1.1. Wspieranie rozwoju strzelectwa, kolekcjonerstwa, sportu i kultury w regionie i edukacja w tym zakresie. 1.2. 

Organizacja i rozwijanie różnych form strzelectwa i kolekcjonerstwa oraz współpraca transgraniczna w tym zakresie . 1.3. 

Informowanie o rozwiązaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych w Unii Europejskiej oraz o członkowstwie Polski w 

strukturach UE, szczególnie w kontekście obranych celów działania stowarzyszenia. 1.4. Wspieranie merytoryczne, rzeczowe 

i finansowe inicjatyw społecznych, zwłaszcza organizacji pozarządowych. 1.5. Popularyzowanie, promocja i popieranie 

wiedzy z dziedziny kolekcjonerstwa broni palnej. 1.6. Rozwijanie i stymulowanie przedsiębiorczości. 1.7. Zapobieganie 

wykluczeniom z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego zagrożonych grup społecznych, także inwalidów i 

niepełnosprawnych. 1.8. Promocja i krzewienie zdrowego stylu życia , zwłaszcza wśród młodych ludzi. 1.9. Pomoc doradcza i 

wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 1.10. Aktywizacja, promowanie i koordynowanie współpracy sektorów 

publicznego, pozarządowego i biznesu na rzecz rozwoju strzelectwa i kolekcjonerstwa. 1.11. Inicjowanie, wspieranie i udział 

w działaniach  jednostek samorzadu terytorialnego , administracji publicznej oraz ich agend zgodnych z misją i celami 

Stowarzyszenia. 1.12. Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

Teren działania obszar Rzeczypospolitej i zagranica.

1.1. Finansowanie odbudowy lub remontu strzeleckich obiektów w regionie, obiektów sportowych, atrakcji turystycznych i 

finansowanie zakupów wyposażenia do nich, organizację i prowadzenie ośrodka doradczego, informowania oraz wspierania 

inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, porad prawnych. 1.2.Wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć 

gospodarczych na obszarach wiejskich  i  małych miast. 1.3. Organizacje i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów. 1.4. 

Organizację konkursów, strzelań, wystaw broni palnej, przeglądów, festiwali, pokazów strzeleckich i kolekcjonerskich, 

rekonstrukcji historycznych, itp. 1.5. Organizacje i finansowanie strzelań dzieci i młodzieży. 1.6. Wspieranie finansowe i 

rzeczowe osób w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dzieci i  i młodzieży w tym uzdolnionej. 1.7. Organizację, udział i 

finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych , ekologicznych i sportowych . 1.8. Prowadzenie lub 

finansownaie działalności wydawniczej w zakresie promocji strzelectwa i kolekcjonerstwa, impresz sportowych i wydarzen 

zwiazanych zpromocją regionu. 1.9. Organziację lub udział w targac, konfernecjach, seminariach, sympozjach, itp. 1.10. 

Udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych , koncepcyjnych , itp. 1.11. Promocję i reklamę 

realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z misją i celami Stowarzyszenia. 1.12. Inicjowanie i 

koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiortsw, gospodarstw itp.z innych krajów w zakresie obranych celów 

Stowarzyszenia. 1.13. Współpracę z [podmiotami realizaującymi podobne cele, także z zagranicznymi.

1.1. Propagowanie zdrowego stylu życia w myśl hasla "w zdrowym ciele zdrowy duch". 1.2. Propagowanie halowej piłki 

noznej wśród dzieci i młodzieży. 1.3. Nauka i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną.

1.1.Teren działania obszar Rzeczypospolitej.

1.1 Pokazy i treningi. 1.2. Pogadanki i wykłady. 1.3. Gry i turnieje.

1.1 Propagowanie aktywności fizycznej. 1.2. Propagowanie zdrowego odżywaiania się. 1.3. Zachęcanie do treningu bez 

względu na wiek i płeć. 

1.1.Teren działania jest Dolny Śląsk.

1.1 Spotkania i pogadanki. 1.2. Pokazy i treningi.

1.1.Rozwijanie wśród młodzieży, osób dorosłych i seniorów kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej 1.2. Działania na rzecz ochrony środowiska. 1.3.Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr 

kultury, miejsc pamięci narodowej i lokalnej odnowy obiektów sakralnych. 1.4. Wspieranie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 1.5Udział w akcjach charytatywnych mających na celu wspieranie osób potrzebujących 1.6.Organziacja 

zbiórek publicznych.1.7.Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży. 1.8.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.1.9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz 

ogółu społeczności. Ul. Głowna 135a, 57-

430 Jugów Przedstawiciel Daniel Markiewicz

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu konbtroli wewnętrznej. Nie Nie RPK.512.13.2019.RPK.RP3

2. Teren działania powiat kłodzki.

Nie Nie RPK.512.12.2019.RPK.RP3

43

Stowarzyszenie Lady Fit

01.10.2019
UL. Lazurowa 1 57-

312 Jaszkowa Dolna

Przedstawiciel Marzena Majoch -

Wojtowicz

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu konbtroli wewnętrznej.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętzrnej. NIe Nie RPK.512.11.2019.RPK.RP3

Nie NIe RPK.512.9.2019.RPK.RP3

42

RPK.512.8.2019.RPK.RP3

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.

Stowarzyszenie Halowej Piłki Nożnej 

Slawko Team 

18.09.2019
ul. Sienkiewicza 34/4 

57-300 Kłodzko

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Sławomir Wojtowicz

41 18.09.2019

ul. Dworcowa 5, 57-

340 Duszniki-Zdrój

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Wojciech Płacheta

Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie i 

Kolekcjonerskie

40

Do Serca Przytul Psa i Kota" (8.11.2019 

zmiana nazwy z Psy Północy) 11.09.2019

ul. Kłodzka 1A 57-

540 Lądek-Zdrój

Zarząd w składzie: Przemysław 

Kurek- prezes Zarządu, Magdalena 

Żakowska-Wiceprezes Zarządu, 

Beata Konieczko-Rudnicka

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.

Nie Nie

nie RPK.515.7.2019.RPK.RP1Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

39 Stowarzyszenie Cives Patriae 19.07.2019 Słone 89 57-350 

Kudowa-Zdrój

Członkowie Zarządu: Piotr Maziarz - 

prezes, Katarzyna Anna Kubik - 

czlonek Zarządu, Piotr Krzysztof 

Schab - członek zarządu
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla seniorów, klubów ekologiczych , orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji 

sportowych i innych form pracy społeczno wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 3.2. Organizacja lub współudział w 

wymianach kulturalno-środowiskowych młodzieży.3.3 Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę 

fizyczną.3.4. Współudział w organizacji akcji charytatywnych.3.5. Udział, współudział lub samodzielna organizacja działań na 

rzecz ochrony dóbr kultury , w tym na rzecz odnowy obiektów sakralnych, pomników historycznych i zabytków oraz 

renowacji i rewitalizacji miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej.3.6. Organziacja zbiórek publicznych w celu 

finansowania działań statutowych, w tym w zakresie renowcji zabytków i dóbr kultury oraz pomnikow historycznych, 

obiektów sakralnych, pomników, dzieł sztuki, zbiorów historycznych oraz renowacji i rewitalizacji miejsc pamięci narodowej.

1.1. Uprawianie amatorskiej sztuki chóralnej na możliwe wysokim poziomie.1.2.Współpraca z lokalnymi, krajowymi i 

międzynarodowymi instytucjami kultury. 1.3. Rozwój i propagowanie twórczości artystycznej w ramach amatorskiego, 

społecznego ruchu chóralnego. 1.4. Podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia. 1.5. Podtrzymywanie 

tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w szczególności poprzez 

upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej regionu i kraju. 1.6. Podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i 

społecznych.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej.

3.1. Rozwijanie zdolności ogólnomuzycznych swoich członków, a w szczególności doskonalenie umiejętności wokalnych 

członków Stowarzyszenia na regularnych próbach, warsztatach, koncertach, przeglądach, konkursach i festiwalach 

chóralnych. 3.2. Współpracę z innymi zespołami muzycznymi (chóry i orkiestry), solistami i dyrygentami, instytucjami kultury 

i organizacjami pozarządowymi.3.3. Organizowanie koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów i festiwali muzycznych. 

3.4. Oprawę muzyczną okolicznościowych obchodów świąt państwowych i innych uroczystrości. 3.5. Działalność 

wydawniczą, nagrania audio/video, prowadzenie kroniki.

1. Upowszechnianie kultury muzycznej.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej.

3.1 Prowadzenie działalności kulturalnej, w szcególności organizacja koncertów i festiwali muzycznych.3.2 Prowadzenie 

kursów muzycznych.

1.1 Wspieranie szkoły w zakresie realizacji programu wychowaczego i profilaktycznego szkoły. 1.2. Udzielanie pomocy 

materialnej uczniom szkoły w trudnej sytuacji życiowej.1.3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów szkoły 

i ich rodzin.1.4 Wspieranie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , 

obywatelskiej i kulturowej uczniów szkoły i ich rodzin. 1.5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także 

działań wspomagających rozwój samorządności.1.6. Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży 1.7. Tworzenie 

warunków sprzyjających aktywizacji sportowo-rekreacyjnej, ekologicznej i kulturalnej, oraz popularyzacja sportu i rekreacji 

ruchowej. 1.8. Promowanie regionu.1.9 Ochrona i promocja zdrowia.1.10 Działania na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. 1.11 Promocja i organizacja wolontariatu. 1.12. Integracja społeczności lokalnej  oraz podnoszenie jakości jej 

życia.1.13. Organizowanie czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej oraz UE.

3.1 Współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami i inymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci 

i młodzieży oraz rozwoju lokalnych społeczności. 3.2. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć służących rozwijaniu 

zainteresowań oraz talentów dzieci, młodziezy a także dorosłych. 3.3. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć o 

charakterze dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, profilaktycznym lub integracyjnym dla dzieci, młodziezy i 

dorosłych. 1.4. Prowadzenie lub wspieranie akcji o charakterze charytatywnym. 3.5. Podejmowanie przedsięwzięć i 

pozyskiwanie środków/ w t6ym publicznych służących wspieraniu celów statutowych.

1.1 Ukazanie prawdziwego oblicza kultury średniowiecznej. 1.2. Prezentacja strojów, , zachowań, tradycji, fechtunku, 

łucznictwa oraz tańców.1.3. Rekonstrukcja historyczna. 1.4. Rozwijanie zainteresowań członków Stwarzyszenia w dziedzinie 

historii i kultury średniowiecza. 1.5. Kultywowanie tradycji rycerskich. 1.6. Nauka rzemiosł dawnych. 

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej .

3.1. Udzial w licznych turniejach i spotkaniach bractw rycerskich.3.2. Organizowanie pokazów walk rycerskich, warsztatów 

tańców dawnych, zawodów łuczniczych i pokazów rzemieślniczych.

1.1 Włączanie członków stowarzyszenia oraz ludności lokalnej w rózne formy aktywności ruchowej. 1.2. Rozwijanie form 

rywalizacji poprzez wszelkie imprezy sportowe. 1.3. Kształtowanie nawyków zdrowej rywalizacji. 1.4. Upowszechnianie i 

rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki. 1.5. Przecwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. 1.6. Promocja 

Miasta Polanica Zdrój. 1.7. Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych. 1.8. Aktywizacja sportowa osób starszych i 

promocja idei łączenia pokoleń.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej.

3.1. Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i zagranicą. 3.2 Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe, obozy i 

szkolenia. 3.3. Podnoszenie sprawności fizycznej. 3.4. Integracja środowiska lokalnego. 3.5. Organizowanie imprez 

sportowych na terenie miasta Polanica Zdrój. 3.6. Promowanie Gminy Polanica Zdrój poprzez uczestnictwo w imprezach 

sportowych na terenie kraju i poza jego granicami. 3.7. Organizowanie wspólnych treningów. 3.8. Organizowanie zawodów 

sportowych, w których rywalizować mogą zarówno ludzie młodzi jak i dorośli. 

1. Organizowanie i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.        

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej.

Nie

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

49 Nie RPK.512.18.2019.RPK.RP3

RPK.512.17.2019.RPK.RP3

KS Ludwikowice 06.02.2020 Bartnica 3/2 57-451 

Bartnica

Czonkowie Zarządu: dariusz Bolek 

prezes, Kamil Walkowski - zastępca 

Prezesa, Michał Górski - członek 

zarządu, Krystian Bolek Członek 

Zarządu

Komisja Rewizyjna: Piotr Żygadło, 

RNB Team Polanica Zdrój 11.12.2019 Członkowie Zarządu: Jarosław 

Łuczak-prezes, Maciej Cieciuch -

wiceprezes

ul. Kilińskiego 2, 57-

320 Polanica Zdrój 

RPK.512.01.2020.RPK.RP3

RPK.512.10.2019.RPK.RP3

Dańczów 2 57-343 

Lewin Kłodzki

Przedstawiciel: Piotr Pawlik Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Nie RPK.512.15.2019.RPK.RP3

45

Stowarzyszenie CHÓR STA ALLEGRO

18.10.2019

ul. Okrzei 5 57-35- 

Kudowa-Zdrój

Członkowie Zarządu: Jacek 

Kowalczyk-prezes, Elżbieta 

Maćkowska-wiceprezes,Hanna 

Jędrzejewska-skarbnik, Bożena 

Frąckiewicz Baldy-sekretarz

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.

Nie

Stowarzyszenie Concertare

25.10.201946

ul. Jana Pawła II/4 57-

300 Kłodzko

Członkowie zarządu: Karolina 

Gałczyńska-prezes, Marta 

Krukiewicz-wiceprezes, Natalia 

Izdebska-sekretarz

Stowarzyszenie "Aktywna Trójka"

47 12.11.2019

Komisja rewizyjna: Grażyna 

Tomaszewska-przewodnicząca, Lidia 

Jaroszewska-zastępca 

przewodniczącego, Justyna Kisiel, 

członek.

Nie RPK.512.14.2019.RPK.RP3

48 Grupa Rekonstrukcyjna Banici 04.12.2019 ul.  Długosza 38/1 57-

300 Kłodzko

Członkowie zarządu: Bartłomiej 

Giza -prezes, Sylwia Wnuk, Agata 

Wnuk.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Nie
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1.Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji. 3.2.Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w 

sporcie . 3.3. Uczestniczenie członków we współzawodnictwie sportowym 3.4 Doskonalenie uzdolnień i sprawności 

Członków Stowarzyszenia. 3.5. Uczestniczenie Stowarzyszenia i Członków Stowarzyszenia w imprezach sportowych i 

rekreacyjnych. 3.6. Prowadzenie szkolenia sportowego 3.7.Organizowanie współzawodnictwa sportowego. 

3.8.Organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 3.9. Rozwój piłki nożnej i innych dysyplin sportowych 

oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego. 3.10. Kształtowanie u Członków Stowarzyszenia wysokich wartości moralnych . 

3.11. Wychowanie dzieci i mlodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację. 3.12. Popularyzacja zasad sportowej 

rywalizacji. 3.13. Ochrona i promocja zdrowia poprzez działania w sferze kultury fizycznej 3.14 Popularyzacja uprawiania 

sportów w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu, zgodny z zasadami ekologii. 3.15 Tworzenie warunków do działań 

sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych , które 

podejmują takie działania. A nadto, działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, jak również działnie  na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.

1. - poprawa jakości edukacji, opieki i wychowania, - budowanie dobrego wizerunku i podnoszenia prestiżu zawodu 

nauczyciela, wychowawcy i opiekuna, - wspieranie osób wykonujących pracę nauczyciela, wychowacy i opiekuna małego 

dziecka, - działanie na rzecz wprowadzenia zmian w systemie oświaty w Polsce, kształcenie w zakresie przywództwa i 

wspieranie w rozwoju liderow, a w szczególności liderów sfery publicznej, - promowanie i wspieranie postaw liderskich i 

przedsiębiorczych, opartych na wizji, zangażowaniu, odpowiedzialności i odwadze działania dla dobra wspólnego, - rozwój w 

zakresie oświaty, nauki, edukacji,

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - organizacje i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatwów i kursów 

dokształcających oraz doskonalących dla nauczycieli i wychowawców, - przygotowanie i opiniowanie projektów aktów 

prawnych związanych z systemem oświaty w Polsce, - opracowanie i tworzenie e-materiałów pomocniczych, niebędących 

podręcznikami i książkami, z zakresu edukacji, opieki i wychowania, - doradztwo w zakresie prowadzenia i analizowania 

praktyk pedagogicznych i opiekuńczych, organizację konferencji, szkoleń, sympozjów, organizowanie akcji i kampanii 

społecznych w wyżej wymienionym zakresie, doradztwo w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, współpracę z 

instytucjami, organizacjami i grupami nieformalnymi z kraju i zagranicy, zajmującymi się edukacją i wychowaniem lub 

wspierającymi osiaganie celow zbieznych z celami Stowarzyszenia.

1.1. Rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej - akrobatyka. 1.2 Rekrutacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w 

zajęciach ogólno-sportowych. 1.3. Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad fair lay. 1.4. Nauka 

i doskonalenie umiejętności oraz rozwój zdolności ruchowych. 1.5. Selekcja oraz stworzenie warunków do uprawiania 

akrobatyki sportowej i innych dyscyplin sportowych.

Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat kłodzki.

3.1. Działalność rekreacyjną i sportową. 3.2.Organizację imprez turystycznych, obozów, rajdów, imprez sportowych.3.3. 

Działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie akrobatyki sportowej. 3.4. Organizację zajęć sportowych w zakresie 

akrobatyki i zajęć ogólnosportowych. 3.5. Wychowanie do wartości rodzinnych i patriotycznych, wdrażanie zasad fair 

play.3.6. Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych poprzez sport. 3.7. Współdziałanie z instytucjami 

samorządowymi, państwowymi  i społecznymi. 3.8.Zapewnienie urządzeń sportowych i sprzętu.

1.1 Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji w duchu społeczeństwa obywatelskiego. 1.2 Wspieranie inicjatyw 

kulturalnych, społecznych i gospodarczych gminy. 1.3 Podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz zgłaszanie 

w tym zakresie wniosków na forum organów samorządu lokalnego. 1.4.Podejmowanie działań informacyjnych na rzecz 

pobudzania aktywności społeczeństwa w życiu publicznym gminy. 1.5. Promowanie tradycji historycznych . 1.6. Wspieranie 

dobroczynności i działań charytatywnych. 1.7. Współpraca z palcówkami szkolnymi i uczestniczenie w akcjach 

wychowawczych wśród młodzieży szkolnej w celu i kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. 1.8.Podejmowanie 

działań z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. 1.9 Działalność na rzecz ochrony i promocji 

zdrowia. 1.10 Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 1.11. Działalność z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. 1.12 Wspieranie społecznej aktywności i 

aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych i innych grup społecznych. 1.13. 

Działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, grup i środowisk. 1.14. Działania mające na celu 

ochronę środowiska naturalnego, zwierząt i ogólnie rozumianej przyrody. 1.15. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego 

rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie 

świadomości ekologicznej.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat kłodzki.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie Oświata Polska

Nie

RPK.512.04.2020.RPK.RP3

Stowarzyszenie Szczytna   19.11.2020

RPK.512.03.2020RPK.KFS

NiePrzedstawiciel: Marek SzpanierZłotno 10b 57-340 

Duszniki-Zdrój

RPK.512.05.2020.RPK.RP3

KS Ludwikowice 06.02.2020 Bartnica 3/2 57-451 

Bartnica

Czonkowie Zarządu: dariusz Bolek 

prezes, Kamil Walkowski - zastępca 

Prezesa, Michał Górski - członek 

zarządu, Krystian Bolek Członek 

Zarządu

Komisja Rewizyjna: Piotr Żygadło, RPK.512.01.2020.RPK.RP3

51 12.08.2020 ul. Sienkiewicza 21/8 

57-500 Bystrzyca 

Kłodzka

Członkowie Zarządu:           Ewa 

Bachman - prezes, Andrzej 

Konieczny - wiceprezes,                      

Marek Mendel - członek

Tenisa Ziemneg Nie

50

52 Akrobatyka Kłodzko 02.10.2020 ul. Jana Pawła 4  57-

300 Kłodzko 

Przedstawiciel: Katarzyna Oleksy Nie

53
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

3.1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 3.2 Współpracę z organami administarcji 

publicznej oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi. 3.3 Współpracę z samorządem wojewódzkim, samorządem 

powiatowym  i gminami. 3.4. Organizowanie spotkań i konferencji. 3.5. Wpływanie na zmiany w gminie o charakterze 

systemowym  na rzecz celów społecznie użytecznych. 3.6. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej 

dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 3.7 Wydawanie książek i okresowego biuletynu informacyjnego. 3.8. 

Prowadzenie działaności informacyjno-promocyjnej. 3. 9. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych. 

3.9. Podejmowanie działań i programów poprawy stanu środowiska człowieka i środowiska przyrodniczego oraz w zakresie 

rozwoju zrównoważonego.

1.1 Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie szeroko pojętej, ochrony środowiska naturalnego, 

ekologii,  sportu, zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, na rzecz społeczeństwa, wspólnot lokalnych, wspólnot 

samorządowych lub innych jednostek, instytucji przy uwzględnieniu uwarunkowań specyficznych dla terenu 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Propagowanie wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii zdrowego odżywiania, zdrowego trybu 

życia. 3.2.Organizowanie akcji mających na celu promowanie Kotliny Kłodzkiej jako naturalnego centrum upraw 

ekologicznych w szczególności owoców, warzyw, ziół oraz ich przetwórstwa. 3.3 Promowanie Kotliny Kłodzkiej jako regionu 

turystycznego i agroturystycznego będącego elementem rozwoju gospodarczego całego obszaru Ziemi Klodzkiej. 3.4. 

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. 3.5.promocję 

lokalnej przedsiębiorczości w szczególności turystyki, agroturystyki, budownictwa, ekologicznych upraw, hodowli. 

3.6.Podejmowanie lub promowanie działań prozdrowotnych mających na celu rozwój tych sektorów gospodarki w regionie 

Ziemi Kłodzkiej. 3.7. Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowska naturalnego. 3.8. Organizowanie 

zawodów sportowych lub konkursów. 3.9. Działanie, akcje podejmowane w terenie. 3.10. Organizowanie kursów, szkoleń, 

seminariów. 3.11. Organizowanie wykładów, konerencji, debat publicznych. 3.12. Prowadzenie działalności szkoleniowej. 

3.13. Opracowanie, realizacje programów służących krzewieniu wiedzy w obszarach będących celami działania 

Stowarzyszenia oraz propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich w tym zakresie. 3.14. Prowadzenie działności 

informacyjnej, pozyskiwanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu  środków finansowych oraz wspieranie inicjatyw 

gospodarczych i samorządowych umożliwiających ich skuteczną absorbcję. 3.15. Wspieranie, promowanie współpracy 

międzynarodowej oraz wymiany młodzieży poprzez organizowanie spotkań, wyjazdów, wycieczek, wizyt oraz warsztatów. 

3.16. Opracowanie, realizację programów edukacyjnych, promocyjnych itp., dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb 

odbiorców. 3.17. Współpracę z placówkami oświatowymi, uczelniami lub innymi instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi. 

3.18 Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie czasopism. 3.19. Organizowanie lub udziała w zbiórkach 

wszczególności charytatywnych .3.20. Udzielanie wsparcia organizacyjngo, rzeczowego, finansowego innym podmiotom w 

szczególności prowadz  acym działąność charytatywną, badawczo-naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie celów 

realizwoanych przez Stowarzyszenie. 3.21.Portal internetowy, strony internetowe, fanpages.

1.1 Działalność na rzecz aktywnego rozwoju lądeckiego ogrodu. 1.2 Wspieranie imprez kulturalnych związanych z promocją 

abrboretów, terenów zielonych i parków. 1.3. Wypromowanie marki Arboretum w Lądku-Zdroju jako produktu 

turystycznego.1.4. Ochrona środowiska,  szczególnie na terenach miejskich. 1.5. Ochrona zabytków w tym szczególnie 

zabytkowych założeń zieleni .1.6.Wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki  uwzględniającego 

środowiskową i estetyczną rolę drzew i terenów zieleni. 1.7. Pomoc w bieżącej działalności lądeckiego Arboretum w w 

ochronie roślinności w ogrodzie, reklamie i działaniach marketingowych na rzecz lądeckiego arboretum oraz powiększenia 

kolekcji roślinnej. 1.8. Dążenie do powiększenia powierzchni i rozbudowy lądeckiego arboretum. 1.9. Finansowanie i 

współfinansowanie wszelkich inwestycji i wydarzeń w lądeckim arboretum.

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej.

3.1. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego Polski oraz zarządzania terenami zielonymi. 3.2. Prowadzenie, organizacja i współorganizacja 

wydarzeń , koncertów, eventów promujących arboreta, ogrody botaniczne, parki, tereny zielone. 3.3. Organizacje wyjazdów 

szkoleniowych , badawczych oraz poznawczych. 3.4. Edukację i podnoszenie świadomości społecznej równiez przez 

propagowanie praktyk związanych z ochroną środowiska. 3.5. Organizację szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej. 

Współpracę z organizacjami pozarządowymi i urzędami w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i 

kulturowego. 3.6. Przystępowanie do związków, stowarzyszeń, które mają podobne cele i działanie w ich ramach . 3.7. 

Tworzenie w przestrzeni medialnej w tym internetowej reklam, stron, treści multimedialnych o tematyce związanej z 

arboretami, terenami zielonymi, lasami. 3.8. Utworzenie i utrzymywanie parku maszyn niezbędnych do obsługi arboretów, 

ogrodów i terenów zieleni oraz lasów.

1.1. Wspieranie rozwoju gospodarczego. 1.2. Promocja nowowczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania 

biznesu.1.3. Promocja i rozwój turystyki. 1.4. Pomoc w wyrównywaniu szans pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 1.5. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1.6. Wsparcie oraz promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i 

podtrzymywanie tradycji. 1.7. Promocja Aglomeracji Kłodzkiej w innych regionach (w kraju i zagranicą). 1.8 Działalność na 

rzecz współpracy transgranicznej. 1.9 Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zblizonym profilu 

działania, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzynarodowej. 

1.10. Promocja wolontariatu.

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Udział i organizację spotkań, sesji naukowych, targów, giełd, konferencji, szkoleń, prelekcji, wystaw oraz koncertów. 3.2. 

Prowadzenie działalności wydawniczej  różnego rodzaju biuletynów i broszur. 3.3. Social media.

Stowarzyszenie Zielona Kotlina

Wspieram Arboretum

Centrum Inicjatyw i Rozwoju 

Gospodarczego Aglomeracji Kłodzkiej

04.12.2020

17.12.2020

15.01.202056

RPK.512.06.2020.RPK.RP3

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

ul. Łukasińskiego 

57/4, 57-300 Kłodzko

Przedstawiciel: Maciej Sergel Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Nie

RPK.512.7.2020.RPK.RP.3

RPK.512.01.2021.RPK.RP3

Stowarzyszenie Szczytna   19.11.2020

NiePrzedstawiciel: Marek SzpanierZłotno 10b 57-340 

Duszniki-Zdrój

RPK.512.05.2020.RPK.RP353

54

55

ul.Kościuszki18/2 57-

540 Lądek-Zdrój

Zarząd w składzie:Paweł Pachla - 

prezes, Agnieszka pachla , 

wiceprezes.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej

Nie

ul. Targowa 6, 57-

300 Kłodzko

Zarząd w składzie: Artur Michał 

Szarłowski -Prezes, Edyta Szlachta - 

Członek Zarządu, Paweł Semotiuk 

Członek Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.

Nie
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1.1 Działania na rzecz popularyzacji i krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, historii, 

nauki, edukacji, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji. 1.2. Popularyzacji i krzewienia wśród dzieci, młodzieży osób dorosłych 

historii, kultury i sztuki okresu średniowiecza , występującej na terytorium Słowian zarówno na ziemiach Polskich jak i 

terytoriach Europy środkowej i zachodniej. Wychowanie dzieci i młodzieży przez poznawanie kultury, sztuki, historii i 

dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych. Zaangażowanie w kultywowanie pamięci o miejscach i 

osobach związanych z wydarzeniami historycznymi. 1.3.Popularyzacji i krzewienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

historii, kultury i sztuki okresu średniowiecza, występującej na terenie Skandynawii. Wychowanie dzieci i młodzieży przez 

poznawanie kultury, sztuki, historii i dziedzictwa narodowego. Zaangażowanie w kultywowanie pamięci o miejscach i 

osobach związanych z wydarzeniami historycznymi. 1.4. Popularyzacji i krzewienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

historii, kultury i sztuki okresu średniowiecza, występującej na terytorium Rusi zarówno na terenach przygranicznych 

dzisiejszej RzeczypospolitejPolskie jak również na terenach Europy wschodniej. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez 

poznawanie kultury i sztuki, historii i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych. Zaangażowanie w 

kultywowanie pamięci o miejscach i osobach związanych z wydarzeniami historycznymi. 1.5. Popularyzacja sportu, w 

szczególności szermierki i fechtunku wsród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez 

kulturę fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Organizowanie pokazów i imprez historycznych. 3.2. Organizowanie prelekcji o historii średniowiecza dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 3.3. Reprezentowanie stowarzyszenia na imprezach w Polsce i na świecie. 

1.1 Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego. 1.2. Gromadzenie i 

eksponowanie muzealiów militarno-historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom 

stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną. 1.3. Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i 

rekreacyjnego oraz stowarzyszanie osób zajmujących sie kolekcjonowaniem broni. 1.4 Wychowanie młodzieży w systemie 

watości patriotycznych. RPK.512.03.2021.RP3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej. 3.2. Organizowanie zawodów sportowych i 

mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa. 3.3. Szerzenie wiedzy na temat historii broni, 

jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy oraz zasad działania i sposobów wykorzystania poprzez: a) współpracę z 

muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria, b) propagowanie wszelakich form zbieractwa i 

kolekcjonowanie broni używanej w strzelectwie oraz przedmiotów materialnych - będących odbiciem zainteresowań 

członków. 3.4 Współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny 

sportów strzeleckich. 3.5 Organizowanie wystaw, pokazów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia. 3.6 

Organizowanie szkoleń, kursów, instruktarzy z zakresu zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz 

znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.

59 12.03.2021

1. Promocja i edukacja  życia w trzeźwości. 1.2. Ochrona środowiska. 1.3. Działalność kulturalna. 1.4 Wzmacnianie więzi 

miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji.1.5. Działaność profilaktyczna związana z patologiami 

społecznymi. 1.6. Poszerzenie grona miłośników i sympatyków regionu. 1.7.Upowszechnianie wiedzy o historii Wambierzyc i 

Gór Stołowych. 1.8. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja. 1.9. 

Przeciwdziałanie bezrobociu. 1.10. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu. 1.11. Działalność wspomagająca 

wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.1.12. Działalność na rzezcz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia 

mieszkańców.1.13. Działanosć na rzezcz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 1.14 Działaność wydawnicza 

.1.15. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doswiadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi.1.16. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszm, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej . 1.17. Dziaąlnosc wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej. 1.18. 

Działanosc na rzezc rodzin z małymi dziećmi. 1.19. Działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w 

społeczeństwie. 1.20. Współpraca transgraniczna na rzecz regionu.

ul. Wiejska 48/1, 57- 

420 wambierzyce Przedstawiciel: Marcin Kuś

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej. Nie

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Górska Wolność

58

Stowarzyszenie Strzelecko-

Kolekcjonerskie "Arsenał" 24.02.2021

ul. Brzozowa 5, 57-

320 Polanica Zdrój

Przedstawiciel: Joanna Czerwenka Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.

57 Drużyna Wojów Biały Niedźwiedź 19.01.2021 RPK.512.02.2021.RPK.RP3

Nie

RPK.512.4.RPK.RP3

al.Wojska Polskiego 

29 A 57-320 Polanica 

-Zdrój

Przedstawiciel: Tomasz Ślepecki Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.

Nie
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3.1. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz 

propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony.3.2. Inicjowanie i 

podejmownanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska.3.3. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących 

właściwego stosunku do zwierząt i innych poszczególnych elementów przyrody żywej. 3.4. Współdziałanie z jednostakmi 

organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska .3.5. 

Zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności 

poczynań na rzecz ochrony środowiska. 3.6. Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania 

problematyką zrównoważonego rozwoju. 3.7. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie 

publicznych zebrań i dyskusji nad nimi. 3.8. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 3.9. 

Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej. 3.10. Przekazywanie projektów odpowiednim władzom , instytucjom, 

organizacjom społecznym  i organom administracji (władze samorządowe). 3.11. Gromadzenie zbiorów dokumentujących 

przeszłość i teraźniejszość regionu. 3.12. Działność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów 

i kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie. 3.13. Organizowanie 

lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia. 3.14. Ogłaszanie 

lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z 

zadań i działalności Stowarzyszenia. 3.15. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i towarzystwami regionu.3.16 

Inicjowanie wydawnictw artystyczych i reklamowych o Górach Stołowych.3.17 Inspirownie twórców do tworzenia dzieł 

tematycznie związanych z regionem. 3.18. Propagowanie turystycznych walorów regionu. 3.19 Działanie na rzecz 

wzmacniania więzi miedzyludzkich i międzypokoleniowych . 3.20. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych 

działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu, internetu oraz własnych wydawnictw. 3.21. 

Współdziałanie z jednostkami  i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu. 3. 22. Współpraca z przedszkolem 

gminnym, oddziałami przedszkolnymi i świetlicami wiejskimi w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej gminy.

1. Działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki, w tym kultury muzycznej i alternatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

lokalnej sceny muzycznej. 1.2. Kształtowanie świadomych twórców i odbiorców kultury.1.3. Promocja kultury, sztuki i 

wrażliwości społecznej. 1.4. Działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych.1.5.Wspieranie demokracji, 

świadomości obywatelskiej oraz zwalczanie dyskryminacji.1.6. Promowanie oraz działaność na rzecz rozwoju regionu.1.7. 

Działaność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Rozwój programów badawczych, których 

przedmiotem sa kultura, sztuka oraz kreatywność  i edukacja.

Terenem działania stowarzyszenia jest województwo dolnośląskie.

3.Promowanie niestandardowych brzmień muzycznych oraz rozszerzenie świadomości muzycznej lokalnej spoleczności. 3.1 

Aktywny udział w lokalnym życiu publicznym.3.2. Systematyczną współpracę z organizacjami o podanym charakterze.3.3. 

Organizowanie róznych form aktywności społecznej. 3.4. Aktywny udział oraz organizację wydarzeń kulturalnych i 

edukacyjnych zgodnych z celami stowarzyszenia.

1.1. Działanie na rzecz mieszkańców osady Studzienno.1.2.Kultywowanie historii osady Studzienno.1.3.Działanie na rzecz 

rozwoju osady Studzienno.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar RP.

3.1. Organizację imprez kulturalnych , rekreacyjnych, sportowych.3.2. Organizację zajęć i warsztatów dla różnych grup 

wiekowych.3.3. Wydawanie publikacji poświęconych osadzie Studzienno.3.4.Działania charytatywne na rzecz mieszkańcóww 

wsi Studzienno.3.5. Renowacja zabytków i infrastruktury osady Studzienno.

1.1.Rozwój wsi Piotrowice.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowegopasma Krowiarek i Masywu Śnieżnika. 1.3. Promocja wsi 

Piotrowice.

Terenem działania jest gmina Bystrzyca Kłodzka/ Powiat Kłodzki.

3.1. Pozyskiwanie środków finansowych z dotacji.3.2. Rozbudowę infrastruktury turystycznej (tablice, oznaczenia).3.3. 

rewitalizację lokalnych zabytków.3.4. Współpracę z samorządem i lokalnymi stowarzyszeniami.

1.1 Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1.2. Promocja kolarstwa. 1.3. Propagowanie zdrowego 

stylu życia przez jazdę na rowerze i współzawodnictwo sportowe. 1.4 Promocja Kłodzka i Powiatu Kłodzkiego w środowisku 

kolarskim. 1.5. Współpraca z innymi organizacjami sportowymi.

2.Terenem działania jest Powiat Kłodzki.

3.1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz sportowych, samorządowych i administracji rządowej.3.2. Wspieranie 

zawodników wspierających kolarstwo.3.3 Stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania 

kolarstwa.3.4. Uczestnictwo w zawodach sportowych.3.5. organziowanie treningów kolarskich.3.6.Organizowanie wyjazdów 

na zgrupowania. 3.7 Współorganizowanie lub organizowanie zawodów sportowych. 3.8. Kontakty z mediami. 3.9. 

Współpracę z innymi organizacjami. 3.10. Inną działalność do celów stowarzyszenia.

60 Stowarzyszenie "Massif" 07.07.2021

ul. Leśna 18 a, 57-

330 Szczytna

Przedstawiciel: Piotr Szmelcer

Górska Wolność

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli  wewnętrznej

Osada Studzienno 09.07.202161

Przedstawiciel: Martyna Trzaska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewętrznej.

Studzienno 8, 57-320 

Polanica Zdrój

Zarząd w składzie: Jagoda Baran-

prezes Zarządu, Zdzisław Jasiński -

członek Zarządu, Krzysztof Ściebura 

- członek Zarządu

Komisja rewizyjna w skladzie: Agata 

Babińska-Kundzicz - Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej, Xymena Sośnicka 

-członek Komisji, Daniel Kuźniarz- 

członek Komisji.

Piotrowice 1, 57-300 

KłodzkoStowarzyszenie Przyjaciół Piotrowic. 26.08.2021

RPK.512.4.RPK.RP3

Nie RPK.512.06.2021.RPK.RP3

Nie RPK.512.07.2021.RPK.RP3

Nie RPK.512.07.2020.RPK.RP362

RPK.512.08.2021.RPK.RP3KONDYCJA.NET TEAM 04.10.202163

ul.Wiosenna 41 

Kłodzko

Zarząd w składzie:Marcin Nowak - 

Prezes, Justyna Nowak - 

Wiceprezes, Michał Pulik - Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej Nie
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

1.1 Budowanie  społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, naukowych, 

ekologicznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych, rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

Gminy Lewin Kłodzki.1.2. Wzmacnianie zaangażowania obywateli w życie publiczne. 1.3. Realizacja projektów edukacyjnych, 

kulturalnych, badawczych, naukowych, ekologicznych i sportowych.1.4.Działalność na rzecz środowiska i zrównoważonego 

rozwoju.1.5.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działanie 

wspomagające rowzój demokracji.1.6 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.1.7.Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o 

historię regionu i wspołpracę polsko-czeską.1.8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami.1.9.Promocja Gminy Lewin Kłodzki i Powiatu Kłodzkiego w kraju i za granicą.1.10 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.1.11. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet i 

mężczyzn raz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.1.12.Działalność na rzecz seniorów.1.13. Działalność na 

rzecz osób niepełnosprawnych.1.14. Wyrównanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 1.15. 

Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.1.16. Działania na rzecz zwiększenia przejrzystości funkcjonowania 

instytucji publicznych i kontroli obywatelskiej.1.17. Pogłębianie świadomości ekologicznej i ochrona praw 

zwierząt.1.18.Promowanie i organizacja wolontariatu.1.19. Propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i 

rekreacji.1.20.Ochrona i promocja zdrowia.1.21.Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom.1.22. Działalność 

charytatywna.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej/zagranica

3.1. Inicjowanie i ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami i instytucjami działającymi w podobnym obszarze 

pożytku publicznegoz zarówno w Polsce jak i na świecie. 3.2 Podejmownie przedsięwzięć o chrakterze społecznym.3.3. 

Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.3.4. Organizowanie 

warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, giełd, targów, webinariów oraz innych form przekazywania i 

gromadzenia wiedzy oraz idei.3.5 Współpracę i wspieranie innych organizacji. 3.6.prowadzenie działanosci wydawniczej, 

reklamowej i informacyjnej.3.7.Prowadzenie działności szkoleniowej.3.8.Pozyskiwanie środków finansowych i rzezcowych.

1.1 Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności motocyklowej, 

samochodowej.1.2.Realizacja zadań publicznych w zakresie organizacji zawodów motocyklowych i innych.1.3. 

Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu motocyklowego, samochodowego i innych sportów 

motorowych.1.4. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.1.5. Kształtowanie 

właściwych postaw społeczeństwa.1.6. Działnie na rzecz pomocy i rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie 

inicjatyw społecznych w zakresie sportów motorowych.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej/zagranica

3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, zawodów sportowych oraz innych imprez.3.2.Utworzenie ośrodka informacji 

o sportach motocyklowych, samochodowych.3.3. Promocje i upowszechnianie informacji o sportach 

motorowych.3.4.Współpracę z wszelkimi instytucjami i osobami o podobnych celach działania.3.5.Występowanie do 

właściwych władz i urzędów w sprawach Stowarzyszenia.3.6. Opiniowanie projektów dotyczących wszelkich zawodów 

motorowych i innych. 3.7. Inne działania realizujące cele regulaminu.

1.1. Pomoc w poznanaiu praktycznej strony pracy księgowego.1.2.Wszechstronne propagowanie informacji , metod, technik 

w zakresie wszelkich ewidencji księgowych.1.3.Podejmowanie działań informujących podatników o wszelkich zmianach w 

prawie podatkowym.1.4. Pomoc stażystom i pracownikom przedsiębiorstw podejmujących pracę w zawodzie 

księgowego.1.5.Wprowadzenie osób zainteresowanych w tajniki zawodu księgowego.1.6. Informacje i pomoc przy 

zakładaniu działalności gospodarczej.1.7 Pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i 

fundacji.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1.Organizowwanie spotkań i prelekcji na tematy związane z bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych i 

rachunkowych.3.2. Publikowanie w mediach społecznościowych postów związanych z działalnością Stowarzyszenia i innych 

na tematy związane z księgowością w pełnym tego słowa znaczeniu.3.3 Utworzenie ośrodka informacji o sposobach 

prowadzenia działalności gospodarczej.3.4. Współpracę z wszelkimi instytucjami oraz osobami o podobnych celach 

działania.3.5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi Stowarzyszenia do właściwych władz i urzędów. 3.6. Opiniowanie 

projektów i wniosków składanych przez przedsiębiorców do instytucji wspierających (wnioski o kredyty i dofinansowania). 

3.7. Inne działania realizujące zadania i cele Stowarzyszenia.

1.1 Popularyzacja piłki nożnej.

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3.1 Udział w turniejach.  3.2 Organizację turniejów. 3.3 Treningi i szkolenie piłkarskie.

1.1. Propagowanie zdowego stylu życia. 1.2 Dążenie do rozwoju fizycznego i mentalnego. 1.3. Propagowanie kultury i 

historii Korei.

2.Terenem działania jest województwo dolnośląskie.
3.1. Organizację regularnych treningów. 3.2. Okazjonalne występy na imprezach okolicznościowych. 3.3. Organizację 

prelekcji na temat kultury, historii oraz filozofii  Korei oraz krajów Dalekiego Wschodu.
1.1.Propagowanie zorganzowanych form turystyki. 1.2 Integracja kamperowiczow ze społeczeństwem.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1. Propagowanie zorganizowanych form turystyki polegać będzie na współnych spotkaniach i wyjazdach, promowaniu 

podróży z przyczepą, spędzaniu wolnego czasu w drodze.

1.1 Działanie na rzecz zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.2. Popularyzacja wiedzy z zakresu tenisa 

ziemnego wśród społeczeństwa.

2.Terenem działania jest obszar gminy Nowa Ruda.

3. 1Organizowanie treningów tenisa ziemnego dla dzieci młodzieży i dorosłych. RPK.512.03.2022.RPK.RP3

RPK.512.04.2020.RPK.RP1

RPK.512.04.2022.RPK.RP3

RPK.512.02.2022.RPK.RP3

70

OSWP TENIS 06.06.2022

ul. Wojska  Polskiego 

10/9       57-402 

Nowa Ruda

Przedstawiciel: Łukasz Jaszczyszyn
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej
Nie

68

Stowarzyszenie Koreańskich Sztuk Walki 

Jung-Do Białego Tygrysa
31.05.2022

Chocieszów 29 F 57-

320 Polanica-Zdrój 
Przedstawiciel: Kamila Stadnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej
Nie

69

Grupa Kamperowiczów Fregata-

Campingi
31.05.2022

ul. Radkowska 5    57-

402 Nowa Ruda

Zarząd w składzie:  Dariusz 

Studziński- Prezes, Paweł 

Sidorowicz-Wiceprezes, Leszek 

Siwek-Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej
Nie

Nie

64

Stowarzyszenie Obywatelskie " Nasz 

Lewin" 06.10.2021

ul. Topolowa 2/3` 57-

343 Lewin Kłodzki

Zarząd w składzie: Justyna Klich-

Prezes, Igor Lichwa-Wiceprezes, 

Grzegorz Wypart-skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej Nie 

67

Old Boys Kłodzko 28.01.2022
ul. Spółdzielcza 43/9 

57-300 Kłodzko 

Zarząd w składzie: Marcin 

Rutkowski - Prezes, Sławomir 

Ściebura- członek Zarządu, Jarosław 

Wojda-członek Zarządu, Robert 

Woźniak-członek zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:Marcin 

Gąsiorowski- przewodniczący, 

Krzysztof Kordusiak -członek Komisji, 

Marcin Kierkiewicz-członek Komisji, 

Mariusz Gdowik-członek Komisji.

RPK.512.09.2021.RPK.RP3

RPK.512.10.2021

66

Księgowość bez tajemnic 02.11.2021
ul. Jana Długosza 50 

57-300 Kłodzko
Przedstawiciel:Dorota Gwiżdż

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie 

RPK.512.11.2021.RPK.RP3

65 Enduro Justin Team 28.10.2021

57-320 Chocieszów 

49 a Przedstawiciel: Justyn Janas

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej Nie
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1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

1.1 Popularyzacja i rozwój sportu szachowego .1.2 Podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży i 

dorosłych.1.3.Zapewnienie warunków do podnoszenia poziomu sportowego szachistów, w szczególności zawodników 

Klubu.1.4. Organizowanie różnorodnych form rywalizacji sportowej, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.1.5. 

Integracja środowiska szachistów i ich rodzin.1.6. Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanych szachowo.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej oraz UE.

3.1 Tworzenie dogodnych warunków do uprawiania dysypliny sportu szachowego oraz do nauki i doskonalenia gry w 

szachy.3.2.Organizowanie różnorodnych form rywalizacji sportowej, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.3.3 

Propagowanie i organizację nauki gry w szachy, zwłaszcza na terenie szkół i przedszkoli.3.4.Organizowanie wypoczynku 

dzieci i młodzieży, w tym w formie obozów rekreacyjno-sportowych.3.5. Reprezentowanie barw klubu w rozgrywkach 

organizowanych przez regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe związki sportowe i inne organizacje. 3.6.Wspieranie 

organizacyjne merytoryczne i finansowe członków Klubu biorących udział w zgrupowaniach, zawodach, impreazach 

sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach.3.7. Współpracę z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, klubami i 

związkami sportowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami.

1.1 Popularyzacja i rozwój sportu szachowego .1.2 Podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży i 

dorosłych.1.3.Zapewnienie warunków do podnoszenia poziomu sportowego szachistów, w szczególności zawodników 

Klubu.1.4. Organizowanie różnorodnych form rywalizacji sportowej, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.1.5. 

Integracja środowiska szachistów i ich rodzin.1.6. Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanych szachowo.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej oraz UE.

 3.1 Tworzenie dogodnych warunków do uprawiania dysypliny sportu szachowego oraz do nauki i doskonalenia gry w 

szachy.3.2.Organizowanie różnorodnych form rywalizacji sportowej, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.3.3 

Propagowanie i organizację nauki gry w szachy, zwłaszcza na terenie szkół i przedszkoli.3.4.Organizowanie wypoczynku 

dzieci i młodzieży, w tym w formie obozów rekreacyjno-sportowych.3.5. Reprezentowanie barw klubu w rozgrywkach 

organizowanych przez regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe związki sportowe i inne organizacje. 3.6.Wspieranie 

organizacyjne merytoryczne i finansowe członków Klubu biorących udział w zgrupowaniach, zawodach, impreazach 

sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach.3.7. Współpracę z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, klubami i 

związkami sportowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami.

1.1. Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży.1.2.Wspieranie szkoły w zakresie realizacji programu wychowaczego i 

profilaktycznego.1.3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, tworzenie warunków sprzyjajacych aktywizacji 

sportowo-rekreacyjnej, oraz popularyacja sportu i rekreacji. 1.4. Działaność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży, organizowanie czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, w szczególności osób 

niepełnosprawnych. 1.5. Udzielanie pomocy, w tym materialnej uczniom szkoły w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans.1.6.Promocja i organizacja wolontariatu.1.7.Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie 

regionu.1.8.Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promowanie działąności ekologicznej.1.9.Ochrona i 

promocja zdrowia. 1.10 Działalność na rzezcz osób niepełnosprawnych.

2.Teren działania obszar Rzeczypospolitej oraz UE.

3.1.Współdziałanie z samorządem terytorialnym , instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży oraz rozwoju lokalnej społeczności.3.2.Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć służących 

rozwijaniu zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży.3.3. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć o chrakterze 

dydaktycznym , wychowawczym, opiekuńczym, profilaktycznym lub integracyjnym dla dzieci, młodzieży. 3.4. prowadzenie 

lub wspieranie akcji o charakterzez charytatywnym. 3.5.Podejmowanie przedsięwzięć i pozyskiwanie środków (w tym 

publicznych) służących realizacji celów statutowych.

1.1 Aktywność w zakresie szeroko pojętej kompleksowej renowacji i eksploatacji pojazdów mechanicznych. 1.2. Edukacja 

dzieci i młodzieży w  zakresie motoryzacji, mechaniki, techniki.1.3. Naprawa i renowacja  pojazdów mechanicznych.1.4. 

Kolekcjonowanie pojazdów mechanivcznych, głównie marki BMW. 1.5. Działność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 1.6.Dzaiałlnosć wspomagająca rozwój techniki, wynalzaczości i innnowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 1.7. Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej.1.8. Organizowanie i wspieranie turystyki i krajoznawstwa. 1.9. Promocja i organizacja 

wolontariatu.1.10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 1.11. Działalnosć charytatywna.1.12. Działność 

na rzecz dzieci i młodzieży.1.13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypovczynku dzieci i młodzieży.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1. Organizowanie i budowanie aktywności oraz promowanie działań społeczności powiatu w obszarze zainteresowań 

klasyką motoryzacji.3.2.Uczestnictwo w inicjatywach na rzecz społeczności w obszarze zainteresowań klasyką 

motoryzacji.3.3. Kolekcjonowanie, naprawa, renowacja pojazdów mechanicznych, w szcegplnosci samochodów marki 

BMW.3.4.Organizowanie wydarzen na rzecz społeczności lokalnej. 3.5.Organizowanie wyścigów samochodowych. 

3.6.Organizowanie zawodów sportowych.3.7. Organizowanie rajdów, wycieczek, wyjazdów, etc. 3.8. Tworzenie nowych 

rozwiązań technicznych w zakresie motoryzacji.3.9.Budowanie, tuning i modyfikacja pojazdów mechanicznych.3.10. 

Organizację zbiórek publicznych i akcji pomocowych. 3.11. Organizację pracy wolontariuszy.3.12. Prowadzenie działaności 

edukacyjnej dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 

motoryzacji.3.13.Podejmowanie działań promujących bezpieczeństwo na drodze.3.14. wszelkie inne działania prowadzące 

do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

1.1.Promocja regionu Sudetów a w szczególności Ziemi Kłodzkiej. 1.2. Działania związane z promocją turystyki i aktywnego 

spędzania czasu w Sudetach, a w szcególności na terenie Ziemi Kłodzkiej. 1.3. Działnia związane z organizacja i wspieraniem 

lokalnych inicjatyw turystycznych i sportowych.

2. Terenem działania jest obszar województwa dolnosląskiego.

RPK.512.09.2022.RPK.RP3

RPK.512.05.2022.RPK.RP3

RPK.512.07.2022.RP3

RPK.512.06.2022.RPK.RP3

RPK.512.08.2022.RPK.RP3

72

Inicjatywa Szachowa dla Kłodzka 05.10.2022
ul. Boh. Getta 1, 57-

300 Kłodzko
Prezes Zarządu-Bartosz Griman

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej
Nie

75.

Stowarzyszenie "Muflon" 23.11.2022 r.

ul. Rynek 9/8          

57-340 Duszniki-

Zdrój

Przedstawiciel- Tadeusz Sokala
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.
Nie

74.

Stowarzyszenie MGarage Squad 07.11.2022 r.

Jaszkowa Dolna 91 H 

57-312 Jaszkowa 

Dolna

Prezes Zarządu- Mariusz Marona 

Przemysław Jagielski-Wiceprezes 

Zarządu              Andrzej Kisiel-

Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.
Nie

73

Dwójka na obrotach-integracja, 

edukacja, rozwój
14.10.2022

ul. Zamiejska 24   57-

300 Kłodzko
Prezes zarządu -Urszula Bednarska

Komisja rewizyjna w składzie: 

Monika Różycka-Bachmatiuk- 

przewodniczący,                      

Magdalena Głośna-Łabędź-

wiceprzewodniczący               Jolanta 

Marczyk-Gil-członek

Nie

71

Klub Szachowy Twierdza Kłodzko 20.07.2022
ul. Boh. Getta 1, 57-

300 Kłodzko
Prezes Zarządu-Bartosz Griman

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej
Nie
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3.1.Włączanie się w organizację turystyki i wydarzeń sportowych, rekreacyjnych na terenie objętym działalnością. 3.2. 

Promowanie regionu w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych.3.3. Organizację i promocję lokalnych 

inicjatyw związanych z turystyką i rekreacją. 

1.1. Rozwijanie i krzewienie etyki wędkarskiej.1.2. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza ochrony 

organizmów i roślin wodnych oraz racjonalnego użytkowania wód. 1.3. Integrowanie osób i środowisk związanych z 

wędkarstwem. 1.4.Tworzenie warunków sprzyjających amatorskiemu uprawianiu wędkarstwa. 1.5. Propagowanie 

wędkarstwa jako aktywnej fomy wypoczynku. 1.6. Ochrona wód i przeciwdziaąłnie kłusownictwu.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1.Prowadzenie edukacji proekologicznej i wędkarskiej podczas zawodów i imprez wędkarskich z zachowaniem 

regulaminowych zasad sportów wędkarskich. 3.2.Utrzymanie w nalezytym porządku użytkowanych ekosystetmów 

wodnych.3.3 Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, związkami sportowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie 

wędkarstwa, ochrony wód i przeciwdziałaniu kłusownictwu. 3.4.nabywanie ternów wodnych i prowadzenie gospodarki 

wędkarskiej na nich.3.5. Zarybianie i zagospodarowanie łowisk własnymi gatunkami ryb sprzyjających dobremu 

funkcjonowaniu wód.3.6.Pozyskiwanie nowych członków, równiez spośród dzieci i młodzieży. 3.7.Ochronę rzadkich 

gatunków ryb i roślin.

1.1. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.1.2. Ochronę i promocję zdrowia poprzez sport i turystykę.1.3. 

Angażowanie do róznych form aktywności ruchowej dzieci i młodzież.1.4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 

ososbowości dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną.1.5. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, 

środkami masowego przekazu w zakresie promocji sportu i kultury fizycznej.1.6. Udział w ogólnopolskim i samorządowym 

sysytemie współzawodnictwa sportowego.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Kłodzko.

3.1. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.3.2. Organizowanie warsztatów sportowych.3.3 Organizowanie 

wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.3.4 Współzawodnictwo dzieci i młodzieży podczas turniejów i 

przedsięwzięć sportowych.

1.1 Organizowanie aktywnego życia kulturalnego.1.2 Zwiększanie aktywności fizycznej i zdrowotnej członków 

Klubu.1.3.Poszerzanie horyzontów w zakresie wiedzy ogólnej i tematycznej. 1.4.Udzieleanie się w życiu społecznym Gminy 

Radków. 1.5.Pozyskiwanie środków na działalność. 1.6. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu 

wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym. 1.7 Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.1.8. 

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i 

kulturowej. 1.9. Promocja gminy Radków.1.10. Organizowanie grup zainteresowań o różnej tematyce zawodowej, 

kulturalnej, sportowej, wspieranie aktywności. 1.11. Wspieranie oraz realizacja innych inicjatyw zgłaszanych i 

podejmowanych przez seniorów.

2. Terenem działania Klubu jest województwo dolnośląskie.

3.1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.3.2. Organizację wyjazdów tematycznych oraz 

wycieczek krajoznawczych.3.3. Uczestnictwo w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną oraz sprawność umysłową. 3.4. 

Udział w akcjach edukacyjnych oraz organizację warsztatów artystycznych. 3.5. Organizację spotkań z artystami z różnych 

dziedzin kultury i sztuki.3.7. Współprcę z innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów, wspólne organizowanie imprez 

okolicznościowych.3.8. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 3.9. Integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.

1.1 Szeroko pojęte propagowanie filozofii ruchu motocyklowego i turystyki motocyklowej.1.2.Poszerzanie wiedzy z zakresu 

techniki motocyklowej.1.3. Podnoszenie umiejętności techniki jazdy motocyklem. 1.4. Wspomaganie działalności 

charytatywnej poprzez udział w imprezach charytatywnych.1.5. Prowadzenie własnej dziąłności charytatwynej. 1.6. 

Wymiana doświadczen i poglądów w zakresie szeroko pojetegoruchu motocyklowego. 1.7. Integracja ludzi o 

zainteresowaniach związanych z ruchem motocyklowym.1.8. Inicjowanie i organizowanie imprez z udziałem dzieci, 

młodziezy i dorosłego społeczeństwa.1.9. Integrowanie posiadaczy pojazdów zabytkowych i nietypowych oraz ekspozycja 

tych pojazdów.1.10. Uczestniczenie w organizowanych przez inne stowarzyszenia, grupy, kluby i organizacje zlotach o 

tematyce motoryzacyjnej. 1.11. Organizowanie pomocy potrzebującym w szczególności dzieciom i młodzieży.1.12. 

Promowanie miasta Kudowy-Zdroju.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1.Organizowanie wyjazdów motocyklowych, zlotów, różnego rodzaju imprez motocyklowo-rozrywkowych oraz 

uczestnictwo w tego typu imprezach organizowanych przez podobne stowarzyszenia i kluby motocyklowe.3.2. 

propagowanie i poularyzowanie turystyki samochodowej.3.3. Upowszechnienie ruchu motocyklowego za pośrednictwem 

mediów, w tym internetu.3.4. Prowadzenia działaności promocyjnej i informacyjnej o pracy Stowarzyszenia z 

uwzglednieniem lokalnych mediów. 3.5.Nawiązywanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i klubami 

motocyklowymi.3.6. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy. 3.7. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w 

celach wskazanych w §7.3.8. promowanie miasta Kudowy-Zdroju na wszelkich imprezach, w których uczestniczyć będą 

członkowie Stowarzyszenia. 3.9. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą sie celowe dla 

realizacji celów stowarzyszenia.

1.1Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 

rozwój samorządu terytorialnego i praworządności, a także wspieranie działań na rzezcz zwiększenia przejrzystości i 

uczciwości życia publicznego. 1.2. Działanie na rzezcz swobodnego dostępu do informacji publicznej.1.3 Działanie na rzecz 

efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym.  

1.4. Podejmowanie działań na rzezcz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu 

korupcji.1.5. Działania slużące upowszechnieniu przejrzystości w życiu publicznym oraz przeciwdziałąnia pataologiom życia 

publicznego i społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
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RPK.512.14.2022.RPK.RP378

Klub Seniora "Przyjaźń" 18.01.2023
57-410 Ścinawka 

Górna 18 a

Prezes zarządu-Halina Bielawska 

sekretarz zarządu - Danuta Bajcar  

skarbnik zarządu -  Teresa Lichwa  

członek zarządu - Barbara 

Tokarzewska członek zarządu- 

Michalina Jaworska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

Przedstawiciel: Piotr Moraczewski
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.
Nie

77.

Future Gymnastics Academy 24.11.2022 r.
ul. Kołłątaja 4/2          

57-300 Kłodzko
Przedstawiciel: Katarzyna Krauze

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

76.

Stowarzyszenie Wędkarskie "Spławik" 23.11.2022 r.
ul. Kłodzka 10/1 57-

320 Polanica Zdrój

75.

Stowarzyszenie "Muflon" 23.11.2022 r.

ul. Rynek 9/8          

57-340 Duszniki-

Zdrój

Przedstawiciel- Tadeusz Sokala
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnetrznej.
Nie

79

Stowarzyszenie Motocykliści z Kudowy-

Zdroju
27.01.2023

ul. Główna 43 57-350 

Kudowa-Zdrój
Przedstawiciel: Rafał Stambuła 

Stwoarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli
Nie

80

Feniks 02.02.2023
ul. Storczyków 22, 57-

540 Lądek-Zdrój 

Przedstawiciel: Daria Skrobotum-

Strączyńska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

RPK.512.13.2022.RPK.RP3
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3.1. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne.3.2 Wspieranie społecznej 

aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i 

młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub 

materialną.3.3. Organizowanie imprez oraz innych form propagujących działąnosć stowarzyszenia. 3.4. Prowadzenie 

działności oświatowej. 3.5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.3.6. Przygotowanie i 

prowadzenie projektów realizowanych przez członków oraz członkinie stowarzyszenia.3.7. Prowadzenie działalności 

wydawniczej i publicystycznej .3.8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie RP i zagranicą. 

3.9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowym sektorem gospodarczym oraz środkami 

masowego przekazu w zakresie realizacji celów stowarzyszenia. 3.10 Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji 

regulaminowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności 

działań i upowszechnianiu ich efektów. 3.11. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań 

prawnych.3.12. Wspieranie lub realizowanie działań sprzyjających założonym celom, a nieuwzględnionych w regulaminie po 

ich uprzedniej akceptacji przez zarzą stowarzyszenia. 

1.1. Wychowanie obywatelskie członków w otwartości i wolności, w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania oraz 

rozwijanie umiejętności współpracy członków w realizacji wspólnych celów.1.2. Upowszechnianie i rozwijanie wśród 

członków oraz ich rodzin specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności fizycznej oraz wielu 

dyscyplin sportowych.1.3. Promowanie rekreacji oraz walorów turystyki kwalifikowanej , poprzez organizację jedno lub 

wielodniowych wycieczek turystycznych, a także obozów sportowo-rekreacyjnych.1.4. Planowanie, organizowanie i 

zarządzanie obozami sportowymi, które mają wpływ na rozówj fizyczny, zdrowie i jakość życia członków stowarzyszenia oraz 

polskiego społeczeństwa.1.5. Prowadzenie działaności reklamowej i szkoleniowej mającej bezpośredni wpływ na rozwój 

aktywności fizycznej członków oraz polskiego społeczeństwa. 1.6. Nawiązywanie współpracy  z władzami lokalnymi, 

podmiotami gospodarczymi , innymi instytucjami pożytku publicznego oraz Ministerstwem Sportu, w celu realizacji założeń 

regulaminu.1.7. Pozyskiwanie sprzętu sportowego oraz wszelkich materiałów potrzebnych doi organizacji i realizacji zajęć i 

zadań. 1.8.Gromadzenie funduszy i środków w celu finansowania założeń regulaminu stowarzyszenia.1.9. Podejmowanie 

działań na rzezcz ochrony środowiska naturalnego, samodzielnie jak we współpracy z innymi organizacjami.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia stowarzyszeniu 

właściwych warunków do prowadzenia szkoleń, uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. 3.2.Uczestniczenie w rozgrywkach i 

zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej, międzynarodowej.3.3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych , 

rekreacyjnych i turystycznych z udziałem członków oraz zaproszonych gości.3.4. Nawiązywanie współpracy z innymi 

organizacjami o zbliżonych celach z Polski i zagranicy.3.5. Prowadzenie zajęć i współpracę z organizacjami osobami 

fizycznymi i prawnymi prowadzącymi zajęcia rehabilitacyne oraz turystykę integracyjną dla osób niepełnosprawnych i 

nieletnich.3.6. Nabywanie i utrzymywanie we właściwym stanie sprzętu i wyposażenia służącego działności 

stowarzyszenia.3.7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, Akademiami Wychowania Fizycznego, 

organizacjami i związkami sportowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu  oraz innymi organizacjami 

stawiającymi sobie podobne cele.

Trwa przekazanie nadzoru/dokumentacji.

1.1. Pogłębianie znajomości języka angielskiego i kultury Wielkiej Brytanii wśród dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej, czczególnie mieszkających w powiecie kłodzkim.1.2. Umożliwianie dzieciom i młodzieży z rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej , szczególnie mieszakjących w powiecie kłodzkim, uczestnictwa w kursach, lekcjach, szkoleniach, 

wycieczkach, koloniach, zgrupowaniach i obozach językowych mających za cel poprawę znajomości języka angielskiego.

2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1.Pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia mieszczącą się w sferze działań pożytku publicznego poprzez: 

staranie się o darowizny pieniężne i rzeczowe, granty i dotacje, organizację zbiórek publicznych, aukcji i loterii fantowych, 

inne formy pozyskiwania funduszy zgodne z prawem polskim z wyłączeniem działalności gospodarczej.3.2. Finansowanie 

wyjazdów dzieci i mlodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej na szkolenia, wycieczki, kolonie, zgrupowania i obozy 

językowe, mające za cel poprawę znajomości języka angielskiego.3.3. Finansowanie uczestnictwa dzici i młodzieży z rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej w kursach i lekcjach języka angielskiego.3.4.Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie 

nauczania i rozbudzania kreatywności dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej w zakresie języka 

angielskiego.3.5. Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej w zdobywaniu umiejętności językowych w języku 

angielskim na inne sposoby.3.6.Inspirowanie dzieci i młodzieży do pogłębiania znajomości języka angielskiego i kultury 

Wielkiej Brytanii.3.7. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na 

rzecz dzieci i młodzieży, nakierowanych na szerzenie języka angielskiego i kultury Wielkiej Brytanii.3.8. Nawiązywanie 

kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działąjącymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

1.1. Zrzeszenie osób niepełnosprawnych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania 

uczestnictwa w życiu społecznym , gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.1.2 Wyzwalanie 

inicjatywy osób niepełnopstrawnych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako 

proces osiagania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania 

własnym życiem.1.3. Likwidację barier psychologiczno-gospodarczych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności 

problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami. 1.4. 

Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych na terenie gminy Międzylesie, w szczególności 

poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami samorządowymi gminy. 1.5. Reintegrację 

społeczno-zawodową osób określonych w art.1 ust .1.pkt 2-3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
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Feniks 02.02.2023
ul. Storczyków 22, 57-

540 Lądek-Zdrój 

Przedstawiciel: Daria Skrobotum-

Strączyńska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

RPK.512.13.2022.RPK.RP3

RPK.512.12.2022.RPK.RP3     81

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji 

"Powerfull"
09.02.2023

ul. Chopina 2          57-

343 Lewin Kłodzki

Przedstawieciel: Marcin Paweł 

Orman 

Stwoarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

84

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem"
21.03.2023

Przedstawieciel: Marek Sepetowski, 

Skarbnik: Halina Oleksy

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

RPK.512.04.2023.RPK.RP3

RPK.512.13.2022.RPK.RP3

83

Inicjatywa Edukacyjna "Jeremiaszki" im. 

Jeremiego Daviesa
20.03.2023

ul. Wybickiego 16 57-

340 Duszniki-Zdrój

Zarząd: Preze: Wiesława Davies, 

Wiceprezes Justyna Szelega, 

Sekretarz- Michał Wiśniewski

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący- 

Jan Taratajcio, Członek-gabriela 

Smichura, Członek-Wanda Siepka

Nie

RPK.512.02.2023.RPK.RP3
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Stowarzyszenie Ochrony Prac 

Górniczych i Sztolni LEHM



Strona 20

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
nr kolejny 

w 

ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów 

do ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwyklego

Reprezentacja stowarzyszenia 

zwykłego

Organ kontroli wewnetrznej 

stowarszyszenia zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiazanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosow

anie Uwagi

Terenem działania  jest gmina Międzylesie/Powiat Kłodzki.

3.1.Współdziałania z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracją państwową i samorządową, placówkami służby 

zdrowia i innnymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.3.2 

Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, 

pomoc prawną socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej. 

3.3. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, 

osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężęj poszkodowanych i nowo zdiagnozowanych.3.4. Prowadzenie 

działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób chorych i 

niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu 

środków masowego przekazu i własnych publikacji.3.5. Uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących osób chorych i 

niepełnosprawnych .3.6. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, 

poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów, wycieczek i wczasów, 

podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.3.6. Otaczanie szczególną 

opieką dzieci osób chorych i niepełnosprawnych i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem niepełnosprawności. 3.7 

Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej róznych środowisk do działania na rzecz osób chorych i 

niepełnosprawnych.3.7. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych i 

niepełnosprawnych, ułatwianie osobom chorym i niepełnosprawnym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej, prowadzenie działalności gospodarczej, 

rekreacyjno-sportowej, edukacji pozaszkolnej, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz w zakresie zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, pozyskiwanie dofinansowania 

w postaci grantów, dotacji lub innych źródeł finansowanych krajowych i zagranicznych, w tym środków finansowanych z Unii 

Europejskiej.

1.1.Integracja środowiska lokalnego1.2.Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i 

wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i wychowawczych.1.3. Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych 

wśród dzieci, młodzieży i os,ób dorosłych.1.4. Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych.1.5. Rozbudzanie talentów i pomoc w rozwoju.1.6. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym 

rozumieniu tych pojęć.

2.Terenem działania jest Powiat Kłodzki.

3.1. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny Kickboxingu.3.2.Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, treningów.3.3 

Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania w szczególności ze stowarzyszeniami i 

klubami sportowymi.3.4. Startowanie w imprezach sportowych RPK.512.5.2023.RPK.RP385

K1BOXINGTEAM 07.04.2023
ul.Słoneczna 80/6 57-

330 Szczytna
Przedstawiciel:Damian Filiński

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

84

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem"
21.03.2023

Przedstawieciel: Marek Sepetowski, 

Skarbnik: Halina Oleksy

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej.
Nie

RPK.512.04.2023.RPK.RP3


