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1

Stowarzys 15.06.2 1. Cele
zenie
016
Stowarzyszenia
Kobiet
zwykłego:
i ich
Działanie na rzecz praw
Rodzin
kobiet i przeciwdziałanie
To Ta
dyskryminacji ze względu
na płeć, orientację
seksualną, narodowość,
wyznanie, status
społeczny,

ul.
Niepodległo
ści 58D/9;
41-106
Siemianowi
ce
Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane
przez
przedstawi
ciela
– Katarzynę
Henkel

Stowarzysz
enie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
yw
dniu
30.05.201
6 r.

Katarzyn
a
Henkel,
Sylwia
Cieśla,
Zbignie
w
Henkel

13
SP.511
.
15.20
16

niepełnosprawność i inne,
Przeciwdziałanie przemocy
wobec kobiet
i dziewczynek,
Wspieranie rozwoju kobiet
oraz aktywizacja
zawodowa kobiet,
Propagowanie i wspieranie
działań prowadzonych na
rzecz udziału kobiet
w życiu publicznym,
Wspieranie kobiet, poprzez
zapewnianie im możliwości
samodzielnego radzenia
sobie w codziennym życiu,
tak by brały własne sprawy
w swoje ręce, współpraco
wały i organizowały się,
Tworzenie, promocja
i realizacja programów
mających na celu pomoc
kobietom i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans
tych rodzin,
Działalność na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej oraz

społecznej kobiet i ich
rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy,
w tym: rozwój
przedsiębiorczości; rozwój
techniki, wynalazczości i
innowacyjności, wdrażanie
nowych rozwiązań
technicznych w praktyce
gospodarczej promocję
zatrudnienia i aktywizację
zawodową wśród osób
pozostających bez pracy
lub osób
zagrożonych jej utratą,,
Podejmowanie,
realizowanie
i propagowanie inicjatyw
edukacyjno–kulturalnych
i artystycznych,
Upowszechnianie działań
kulturotwórczych
i artystycznych
uwrażliwiających
na problematykę płci,
Działalność w obszarze

pomocy społecznej,
rozwiązywania problemów
alkoholowych
przeciwdziałania
narkomanii oraz
realizowania inicjatyw
na rzecz profilaktyki HIV
i AIDS,
Prowadzenie działalności
integrującej poprzez
aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską,
Działalność charytatywna,
Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
oraz działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
Działalność na rzecz
rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
Wyszukiwanie, wspieranie
i kształtowanie liderów
społecznych, politycznych
i gospodarczych,

Kształtowanie wśród
liderów postawy
prospołecznej,
umiejętności łączenia
idealizmu z efektywnością,
oraz umiejętności
współpracy w dążeniu do
celów,
Promowanie stylu życia,
w którym łączy się cele
osobiste i zawodowe
z zaangażowaniem na
rzecz drugiego człowieka,
Promocja i organizacja
wolontariatu,
Działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
Działalność związana
z rozwojem świadomości
społecznej,
przeciwdziałaniem
patologiom społecznym
i uzależnieniom.
2. Terenem działania
Stowarzyszenia zwykłego

jest miasto Siemianowice
Śląskie.
3. Opracowywanie
i realizację programów
pomocy skierowanych
do kobiet i ich rodzin
i osób w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej,
Organizowanie wsparcia
psychologicznego dla
kobiet i dziewcząt,
Opracowywanie i realizację
programów aktywizacji
zawodowej i społecznej na
rzecz włączenia
społecznego oraz na rzecz
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
Opracowywanie i realizację
programów pomocy
odpowiadających na
aktualne problemy
społeczne, prowadzenie
badań społecznych,
Organizację wypoczynku
oraz zajęć edukacyjnych,
rekreacyjnych,
ulturalnych, sportowych

i innych dla kobiet i ich
rodzin,
Działalność szkoleniową
mającą na celu wdrożenie
programów
Stowarzyszenia przez inne
osoby i podmioty,
Ułatwianie aktywności
społecznej i zawodowej
poprzez doradztwo,
szkolenia, poradnictwo
i inne narzędzia i formy
wsparcia,
Działania na rzecz rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
i obywatelskiego,
Utworzenie centrum
wolontariatu,
Organizowanie konferencji,
seminariów, warsztatów,
spotkań dyskusyjnych
i wyjazdów, w tym
zagranicznych,
Powoływanie lub
wspieranie powstawania
grup roboczych przy
Stowarzyszeniu, których

celem jest prowadzenie
działań w zakresie celów
Stowarzyszenia,
Ustanawianie i
przyznawanie nagród,
wyróżnień, odznak i medali
honorowych według
ustalonych przez
Stowarzyszenie kryteriów
za działalność zbieżną
z celami i wartościami
promowanymi przez
Stowarzyszenie,
Organizowanie imprez,
koncertów, gal, konkursów
i innych imprez mających
na celu promocję
działalności statutowej
Stowarzyszenia,
Rozpowszechnianie idei
programów pomocowych
oraz wolontariatu
w środkach masowego
przekazu, poprzez
organizowanie i
przeprowadzanie kampanii
promocyjno
informacyjnych,

Działalność wydawniczą
oraz medialną w tym
prowadzenie kampanii
oraz badań społecznych,
Wymianę i edukację
kulturalną,
Prowadzenie własnej
działalności charytatywnej
poprzez: organizowanie
kwest pieniężnych,
organizowanie zbiórek
pieniężnych w kraju i za
granicą, pozyskiwanie
sponsorów
okolicznościowych
i stałych,
Tworzenie sieci i narzędzi
służących rozwojowi
partnerstw wspierających
działalność statutową
Stowarzyszenia, w tym
zagranicznych,
Pozyskiwanie środków
finansowych i rzeczowych
oraz usług
wspomagających działania
zgodnie ze statutowymi
celami Stowarzyszenia.

2

Stowarzys 12.09.2 1. Celem Stowarzyszenia
zenie
016
jest prowadzenie
Rodzin
działalności edukacyjnej i
1-2
kulturalnej w zakresie
inicjowania, wspierania
i pomocy w
przedsięwzięciach
edukacyjno kulturalnych,
a w szczególności działań
na rzecz dzieci i młodzieży
oraz rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.
2. Terenem działania
Stowarzyszenia jest cała
Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje
swoje cele poprzez:
Organizowanie warsztatów
twórczych dla dzieci
i młodzieży, szczególnie
zajęć plastycznych
i muzycznych,
Propagowanie,
organizowanie
warsztatów ,prelekcji,
Organizowanie wykładów,
Organizowanie imprez,
rzeczowe, informacyjne

ul.
Waryńskieg
o
3/11
41-100
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane
przez
przedstawi
cieli:
Annę
Olszok
oraz
Agnieszkę
Mendzla

Komisja
Rewizyjna
w
składzie:
Tomasz
Olszok,
Katarzyna
Wójcik,
Patrycja
Grabarczuk

Regulami Nie
n
uchwalon
y
w dniu
01.09.201
6 r.

SP.511
.
21.20
16

wspieranie rodzin
w trudnej sytuacji.

3

Stowarzys 19.10.2 1. Działanie na rzecz
zenie
017
środowiska senioralnego w
„Wrzosy” r.
mieście,
Propagowanie informacji,
metod i technik w zakresie
działalności seniorów,
Propozycje i wspieranie
zdrowego trybu życia
w środowisku seniorów,
Pobudzanie świadomości
społecznej na temat
seniorów.
2. Siemianowice
Śląskie.
3. Organizowanie spotkań,
prelekcji, wystaw i
koncertów,
Współpraca z osobami i
instytucjami o podobnych
celach działania,
Występowanie z
wnioskami i opiniami do
właściwych władz
i urzędów,

ul. Kościelna
1, 41-103
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane
przez
przedstawi
cieli:Julia
Grzymek i
Janina
Stradomsk
a

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
12.10.201
7 r.

SP.511
.9.201
7

Utworzenie ośrodka
informacji o działalności
Stowarzyszenia.
4.

Stowarzys 18.12.2 1. Działanie na rzecz
zenie
017 r.
integracji społeczności
Absolwen
absolwentów, uczniów,
tów i
emerytów, pracowników i
Przyjaciół
przyjaciół drugiego Liceum
II Liceum
Ogólnokształcącego im.
Ogólnoksz
Jana Matejki w
tałcącego
Siemianowicach Śląskich,
im. Jana
Współpraca ze
Matejki w
środowiskiem lokalnym,
Siemiano
Pomoc w realizacji działań
wicach
i projektów edukacyjnych,
Śląskich
inicjatywach
wychowawczych i
społecznych drugiego LO,
Pozyskiwanie sponsorów
i ułatwianie nawiązywania
kontaktów z instytucjami
krajowymi i zagranicznymi,
Kultywowanie tradycji oraz
promocja osiągnięć
drugiego LO, jego uczniów
i absolwentów,
Wspieranie i promowanie
najzdolniejszych uczniów

ul. Leśna 1
41-100
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane przez
zarząd:
Prezes Kamil
Paździor,
Wiceprezes
- Beata
Gałecka,
Wiceprezes
- Kamil
Kozioł

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
5 grudnia
2017 r.

SP.511
.12.20
17

drugiego LO,
Pomoc pracownikom i
absolwentom drugiego LO
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
2. Siemianowice Śląskie
3. Współpraca z organami
drugiego LO, władzami
oświatowymi i lokalnymi,
Organizowanie spotkań
społeczności, inspirowanie
działań i nawiązywanie
współpracy z różnymi
instytucjami,
Gromadzenie środków
wspierających działalność
Stowarzyszenia i drugiego
LO.
5

Stowarzys 25.04.2 1. Uprawianie żeglarstwa
zenie
018
2. Teren całego kraju.
Yacht Club
3. Organizowanie rejsów
Siemion
śródlądowych i morskich,
regat i innych imprez
żeglarskich,
Prowadzenie szkoleń na
stopnie żeglarskie,
Popularyzowanie
żeglarstwa, stałe

ul.
Wróblewski
ego 55a/11
41-106
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane przez
zarząd:
Przewodnic
zący Ginter
Bury,

Komisja
rewizyjna:
Krystyna
Sobala,
Maria
Pieczka

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
23 marca
2018 r.

SP.511
.1.201
8

podnoszenie kwalifikacji
żeglarskich,
Współpracowanie z innymi
klubami i organizacjami
żeglarskimi.

6

Stowarzys 17.05.2 1. Cele stowarzyszenia:
zenie
018
Obrona interesów
Obrony
mieszkańców przed
Interesów
nierespektowaniem
Mieszkańc
należnych im praw,
ów
a w szczególności:
„Jedność”
odzyskanie prawa
pierwokupu do należnych
lokali, umożliwienie ich
nabycia i założenia
wspólnoty celem poprawy
ogólnego stanu
zamieszkałych budynków,
Popularyzowanie wiedzy
z dziedziny praw
przysługujących
użytkownikom substancji
mieszkaniowej miasta
Siemianowice Śląskie,
Promocja poparcie oraz

Sekretarz Genowefa
Rubiniec,
Skarbnik Gerlinda
Browarska,

ul.
Jagiellońska
8A/62
41-100
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
zwykłe jest
reprezento
wane przez
Przedstawi
ciela:
Barbarę
Roguską

Stowarzysz
enie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
10 maja
2018 r.

SP.511
.2.201
8

opieka nad mieszkańcami
zasobów mieszkaniowych
miasta Siemianowice
Śląskie,
Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami
zainteresowanymi.
2. Siemianowice Śląskie.
Organizowanie spotkań,
prelekcji oraz innych
imprez,
Kontakty z osobami
i instytucjami o podobnych
celach działania,
Występowanie
z wnioskami i opiniami do
właściwych organów
administracji w przypadku
nie respektowania i
naruszania praw lokatorów
budynków,
Wspieranie działań
zmierzających do poprawy
jakości i stanu
technicznego budynków
mieszkalnych miasta

Siemianowice Śląskie.
7

Miłośnicy 16.07.2 1. Cele stowarzyszenia:
Tradycji i 018
Działanie na rzecz
Kultury
popularyzacji
Michałko
Michałkowice i ich
wic
mieszkańców,
Popularyzacja wiedzy
z historii Michałkowice
wśród społeczeństwa,
Promocja Michałkowic
i regionu Górnośląskiego.
2. Polska i zagranica.
3. Organizowanie spotkań,
prelekcji, prezentacji oraz
innych imprez,
Występowanie
z wnioskami i opiniami do
właściwych organów
administracji, w celu
organizowania imprez,
Wspieranie działań
zmierzających do
popularyzacji Michałkowic
w społeczeństwie.

ul.
Oświęcimsk
a1
41-103
Siemianowi
ce Śląskie

Stowarzysz
enie
Zwykłe jest
reprezento
wane
przez:
Przedstawi
ciel –
Marian Sęk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
5 czerwca
2018 r.

SP.511
.3.201
8

8

Stowarzys 18.02.2 1. Cele stowarzyszenia:
ul. Komuny Stowarzysz Stowarzysz Regulami Nie
zenie
019
Działanie na rzecz wyjścia z Paryskiej 6 enie
enie zwykłe n
„Pomocna
bezdomności,
41-100
Zwykłe jest nie
uchwalon

SP.511
.2.201
9

Dłoń”
Siemiano
wice
Śląskie

9

Działalność charytatywna, Siemianowi reprezento
Upowszechnianie kultury ce Śląskie
wane przez
fizycznej i sportu,
zarząd:
Działanie na rzecz osób
Prezes –
niepełnosprawnych,
Monika
Działania na rzecz osób
Henelpotrzebujących.
Koszyńska,
Zastępca
Prezesa –
Patrycja
Rados,
Sekretarz –
Beata
Kalemba

Stowarzys 8.04.20 1. Cele stowarzyszenia:
ul.
zenie
19
Inicjowanie, wspieranie
Sobieskiego
Zwykłe
i uczestniczenie
2
CREDOw przedsięwzięciach
ASTROTEC
Międzynarodowego
TONIC
Projektu CREDO,
Inicjowanie i prowadzenie
działalności
przygotowującej warunki
dla powstania sieci Drużyn
Łowców Cząstek
i ich działalności zgodnie z
zasadami CREDO,
Inicjowanie, kierowanie
i prowadzenie badań

Stowarzysz
enie
Zwykłe jest
reprezento
wane przez
przedstawi
ciela:
Janusz Firla

posiada
y w dniu
organu
5 lutego
kontroli
2019 r.
wewnętrzn
ej

Stowarzysz
enie zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
31 marca
2019 r.

SP.511
.3.201
9

w oparciu o środki
i możliwości własne
i CREDO,
Nawiązywanie i
podtrzymywanie
kontaktów sprzyjających
realizacji celów
stowarzyszenia i CREDO.
2. Teren działania – Polska
i zagranica.
3. Środki działania
stowarzyszenia zwykłego:
Składki członkowskie,
Dotacje,
Darowizna,
Zbiórek publicznych,
Spadków, zapisów,
Dochodów z majątku
stowarzyszenia.
10

Stowarzys 27.09.2 1. Cele stowarzyszenia:
zenie
019
Podnoszenie jakości
Niepokala
standardów opieki i
nej Maryji
edukacji zgodnej z
Opiekunki
wartościami katolickimi w
Katolickie
Klubie Dziecięcym i
go Klubu
Przedszkolu „Aniołów
Dziecięceg
Stróżów”,
oi
Udzielanie pomocy i

ul.
Stowarzysz Stowarzysz
Bańgowska enie
enie zwykłe
25
Zwykłe
nie
reprezento posiada
wane jest organu
przez
kontroli
przedstawi wewnętrzn
ciela: Zofię ej
Szydłowską

Regulami Nie
n
uchwalon
y w dniu
6
września
2019 r.

SP.511
.5.201
9

Przedszkol
a
„Aniołów
Stróżów”

wsparcia dla osób i rodzin
dzieci uczęszczających do
Klubu Dziecięcego i
Przedszkola „Aniołów
Stróżów”,
Działalność na rzecz
propagowania wiedzy
dzieci dotkniętych różną
niepełnosprawnością,
m.in. autyzmu, zespołem
Aspergera, SI,
niedosłuchem,
niedowidzeniem,
zaburzeniem mowy lub jej
brakiem,
niepełnosprawnością
fizyczną,
Promocja i organizacja
wolontariatu w Polsce i na
świecie,
Edukacja i rozwój członków
Stowarzyszenia,
Rozwijanie kontaktów ze
środowiskiem lokalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym,
których celem jest
kształtowanie

różnorodnych form
współpracy w celu
realizacji celów
regulaminowych
Stowarzyszenia,
Działalność charytatywna,
ochrona i promocja
wartości katolickich
w edukacji,
Nauka, oświata i
wychowanie katolickie,
Świadczenie pomocy
osobom
niepełnosprawnym
i potrzebującym.

