
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
prowadzona przez PREZYDENTA MIASTA KALISZA
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1. Stowarzyszenie 
Poszukiwaczy Artefaktów 
Historycznych -SPAH

25.05.2016 1.Ratowanie artefaktów przed ich 
zniszczeniem  i bezpowrotną 
utratą, stanowiące dowody 
historyczne dziejów Polski.
2. Współpraca w zakresie naszej 
działalności z Wojewódzkimi 
Urzędami Ochrony Zabytków i ich
odpowiednikami w terenach, 
Muzeami oraz placówkami 
archeologicznymi, Urzędami 
Miast, Urzędami Powiatowymi, 
Urzędami Gmin, właścicielami 
gruntów, jezior, rzek i innych 
obszarów.  

ul. Leśna 29A 
62-800 Kalisz

1. Józef Czarnecki - 
Prezes Zarządu 
2. Karol Karpisiewicz - 
Zastępca Prezesa Zarządu
- skarbnik
3. Ireneusz Grzelak -
Sekretarz Zarządu 
4. Sławomir Wysocki -
Rzecznik Stowarzyszenia 
SPAH 
5. Zbigniew Chruścicki - 
Członek Zarządu.

1. Prezes Zarządu 
reprezentuje 
Stowarzyszenie na 
zewnątrz, działa w jego 
imieniu, podpisuje pisma 
wchodzące i wychodzące 
dotyczące 
Stowarzyszenia.
2. podpisywanie umów, 
darowizn, spadków 
ofiarności publicznej, 
dotacji i innych środków 
materialnych dokonuje 
minimum dwóch 
członków zarządu.

Piotr Ratajewski – 
Przewodniczący 
Ireneusz Winter -  
Sekretarz
Sebastian 
Jędrzejak – 
Członek  

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu z dnia
17.04.2016r. 

Zmiana 
regulaminu – 
10.05.2019r.

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.6.2016

Cały obszar Polski.

Środki działania Stowarzyszenia:  
1.Własne środki materialne 
pochodzące ze składek 
członkowskich.
2. Korzystanie z własnej odzieży 
ochronnej, środków komunikacji, 
paliwa i innych związanych z 
działalnością. 
3. Poszukiwania prowadzone są 
własnymi urządzeniami 
elektronicznymi „detektorami”. 
 

  Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
                Naczelnik Wydziału

      / .............../
                        Tomasz Rogoziński    
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2. Akademia Inicjatyw 
Edukacyjnych KOMPAS 

19.09.2016 1. Wspieranie edukacji, nauki, 
kultury i sportu.
2. Promowanie nowoczesnych 
rozwiązań cyfrowych w edukacji.
3. Propagowanie idei ustawicznego
kształcenia i rozwoju osobistego.
4. Szeroko rozumiana edukacja 
obywatelska.
5. Rozwijanie idei 
międzynarodowej współpracy, 
szczególnie w obszarach 
związanych z edukacją, nauką, 
sportem i kulturą.
6. Wspieranie ludzi młodych w 
realizowaniu inicjatyw 
społecznych, edukacyjnych, 
kulturalnych, sportowych itp. 
7. Kształtowanie postaw liderskich
i przywódczych.
8. Rozwijanie idei wolontariatu 
oraz stażu zawodowego, w każdej 
grupie wiekowej. 
9. Wyrównywanie szans w 
dostępie do edukacji, nauki i 
kultury.
10. Propagowanie działań na rzecz 
integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych.
11. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznych i 
wszelką dyskryminacją, w 
szczególności osób chorych, 
cudzoziemców, dotkniętych 
ubóstwem, patologia itp. 

ul. Asnyka 59/22  
62-800 Kalisz

Barbara Oliwiecka – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu z dnia
29.08.2016r. 

NIE - - -
Sygnatura akt:
WSSM.512.10.2016

Cały obszar Polski.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Organizację i realizację 
projektów edukacyjnych, 
społecznych i, kulturalnych, 
turystycznych itp.
2. Organizowanie debat, szkoleń, 



wykładów, wyjazdów, obozów, 
wystaw, koncertów i innych 
wydarzeń propagujących cele 
statutowe.
3. Mentorowanie ludzi 
wykazujących chęć działań 
społecznych, edukacyjnych, 
kulturalnych i rozwijanie ich 
potencjału liderskiego i 
przywódczego.
4. Pozyskiwanie środków 
finansowych, w tym 
organizowanie zbiórek 
publicznych (fundrasing) dla 
realizacji celów statutowych.
5. Fundowanie stypendiów.
6. Wspieranie projektów 
edukacyjnych realizowanych przez
inne podmioty i stowarzyszenia.
7. Współpracę ze 
stowarzyszeniami, fundacjami i 
innymi podmiotami, a także 
firmami i osobami prywatnymi.
8. Realizację programów 
badawczych, edukacyjnych z 
zakresu zapobiegania oraz 
przeciwdziałania niekorzystnym i 
patologicznym zjawiskom 
społecznym 
9. Organizowanie imprez 
masowych propagujących cele 
statutowe. 
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3. Klub 21' 13.12.2016 1. propagowanie szeroko pojętej 
kultury i nauki, głównie z takich 
dziedzin jak: literatura, historia, 
kulturoznawstwo, muzyka, 
technika, ogólna wiedza o świecie ,
2. wspieranie zainteresowań 
hobbistycznych, w szczególności: 
modelarstwa, gier planszowych, 
kół szachowych, fotografii, 
muzyki, twórczości artystyczno-
literackiej, 
3. wspieranie działalności młodych
wynalazców-hobbistów, 
4. organizowanie życia 
kulturalnego dla zainteresowanych 
działalnością stowarzyszenia, 
5. wspieranie lokalnej społeczności
i władz miejskich w rozwoju życia 
kulturalnego, poprzez organizację 
wydarzeń kulturalnych i 
rozrywkowych. 

ul. Legionów 14/19 
62-800 Kalisz

Wojciech Walczak – 
Prezes 
Igor Garncarek – I 
Zastępca Prezesa 
Liliana Gancarz – II 
Zastępca Prezesa 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej

- NIE - - -
Sygnatura akt:
WSSM.512.12.2016

Cały obszar Polski, a w 
szczególności miasto Kalisz i 
okolice.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez: 
1. spotkania członków,
2. spotkania z lokalną 
społecznością, 
3. wspólne działania z inni 
stowarzyszeniami o pokrewnych 
celach,
4. organizowanie imprez 
kulturalnych, prelekcji, 
warsztatów, pokazów, koncertów, 
wystaw, konwentów, spotkań 
integracyjnych, 
5. działania o charakterze 
informacyjnej.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/........./

        Janusz Sibiński 
Z-ca Naczelnika Wydzialu Spraw  
 Społecznych i Mieszkaniowych 
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4. Kaliskie Stowarzyszenie 
Poszukiwaczy Śladów 
Historii „DENAR” 

04.01.2017 Zajmowanie się szeroko pojętymi 
zagadnieniami związanymi z 
historią Miasta Kalisza i Ziemi 
kaliskiej oraz tematyką ochrony 
dóbr kultury na terenie całego 
kraju.

ul. Bujnickiego 17-
19/17
62-800 Kalisz 

Przemysław Kurowiak – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu z dnia
01.12.2016r.

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.13.2016

Cały obszar Polski ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Ziemi 
Kaliskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1.zgłębianie historii Miasta Kalisza
i regionu,
2. tworzenie bazy danych na temat 
minionych okresów historycznych,
3. gromadzenie i zabezpieczanie 
materiałów archiwalnych 
dotyczących historii poznawanego 
terenu, 
4. tworzenie ekspozycji rzeczy 
znalezionych i zabezpieczonych 
przez KSPŚH „DENAR”, 
5. działalność edukacyjną 
związaną z historią regionu i jej 
promowanie wśród mieszkańców 
Kalisza, 
6. współpracę z placówkami 
szkolnymi na terenie Kalisza i 
okolic,
7. niezbędną współpracę z 
Konserwatorem Zabytków i 
działaniem zgodnie z jego 
wytycznymi podczas 
prowadzonych działań, 
8. współpracę z innymi 
instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami zajmującymi się 
podobna tematyką.
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5. Stowarzyszenie „Pro 
Kalisia”

29.06.2017 Celem stowarzyszenia jest 
działalność na rzecz dobra 
Wielkopolski Południowej i jej 
mieszkańców. 

ul. Słowackiego 5  
62-800 Kalisz 

Sławomir Gralka – Prezes
Izabela Gralka – 
Wiceprezes  
Zbigniew Gralka – 
Skarbnik 

Komisja 
Rewizyjna w 
składzie:
Małgorzata 
Ziąbka, 
Ewa Gralka  

- NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.6.2017

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej .

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez: 
1. propagowanie budowy państwa 
obywatelskiego opartego na idei 
samorządności, 
2. wychowywanie młodego 
pokolenia w poszanowaniu 
tożsamości kulturowej i 
historycznej,
3. upowszechnianie wśród 
mieszkańców wiedzy na temat 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego,  
4. upowszechnianie wiedzy 
dotyczącej prawa i ekonomii, 
5. propagowanie postaw i 
inicjatyw sprzyjających 
gospodarczemu rozwojowi Miasta 
Kalisza oraz regionu, 
6. wyrażanie stanowisk 
dotyczących ważnych wydarzeń, 
projektów aktów prawnych i 
innych,
7.promocje edukacji, kultury, 
sportu i turystyki,
8.działalność wydawniczą,
9. organizowanie forum dyskusji, 
spotkań, kongresów i konferencji,
10. propagowanie historii Miasta 
Kalisza i regionu,
11. inne działania służące realizacji
celów stowarzyszenia .

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/........./
Tomasz Rogoziński 
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6. Stowarzyszenie „Pax et 
Bonum” 

20.11.2017 Celem działalności Stowarzyszenia
jest wspieranie lokalnej 
społeczności, samorządów 
terytorialnych i ich organów oraz 
instytucji centralnych władz 
miejskich w rozwoju życia 
kulturalno-artystycznego, 
edukacyjno- wychowawczego i 
społeczno-gospodarczego terenu 
na którym działa Stowarzyszenie, a
także jego mieszkańców. 

ul. Sukiennicza 7  
62-800 Kalisz 

Waldemar Ułanowicz - 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej  

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu z dnia
09.11.2017r.

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.7.2017

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w szczególności miasto Kalisz. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Organizowanie i realizację 
projektów edukacyjnych, 
społecznych, kulturalnych, 
turystycznych.
2. Organizowanie debat, szkoleń, 
wykładów, warsztatów, wystaw, 
koncertów, zawodów sportowych i 
innych wydarzeń propagujących 
cele stowarzyszenia.
3. Rozwijanie idei Pax et Bonum.
4. Pozyskiwanie środków 
finansowych dla realizacji celów 
Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie innych działań 
sprzyjających realizacji celów 
Stowarzyszenia.
6. Obejmowanie patronatu nad 
wydarzeniami lub inicjatywami 
sportowymi, edukacyjnymi, 
kulturalnymi, społeczno-
gospodarczymi odbywającymi się 
na terenie obszaru działania 
Stowarzyszenia oraz udzielanie 
tym wydarzeniom lub inicjatywom
wsparcia organizacyjnego, 
finansowego lub doradczego. 
7. Promowanie aktywizacyjnych 
inicjatyw samorządowych oraz 
programów społecznych, a w 
miarę możliwości organizacyjnych 



i prawnych także aktywne 
uczestnictwo w tych inicjatywach i
programach.
8. Przeprowadzanie badań potrzeb 
społeczności lokalnej, w 
szczególności grup wykluczonych 
i zgłaszanie wyników badań 
odpowiednim instytucjom. 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

7. Stowarzyszenie 
Absolwentów Szkół 
Handlowych i 
Ekonomicznych  w  
Kaliszu

30.11.2017 Celem działania Stowarzyszenia 
jest: 
1. Promowanie kaliskich Szkół 
Ekonomicznych, a w szczególności
ich tradycji i osiągnięć.
2.Budowanie trwałych relacji 
między absolwentami Szkoły oraz 
utrzymywanie stałej łączności 
absolwentów ze Szkołą.
3. Prezentowanie osiągnięć 
absolwentów kaliskich Szkól 
Handlowych i Ekonomicznych w 
różnych środowiskach. 
4. Krzewienie tradycji szkolnictwa 
handlowego i ekonomicznego.
5. Wspieranie i pomoc w 
działaniach prowadzących do 
wszechstronnego rozwoju Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

ul. Legionów 6   
62-800 Kalisz 

Dariusz Tupała – Prezes 
Zarządu 
Magdalena Barańska – 
Zastępca  Prezesa 
Maciej Kaczmarek – 
Zastępca Prezesa 
Michał Latański – 
Sekretarz
Halina Pawlak – Skarbnik
Ireneusz Mondry – 
Członek Zarządu

Stowarzyszenie 
reprezentuje, również w 
zakresie zobowiązań 
majątkowych, dwóch 
członków Zarządu – 
działając łącznie.  

Stefan Kobierski
Elżbieta Czołnik
Magdalena 
Sobańska 
Ewa Krzesińska   

Zmiana
regulaminu  -
uchwała nr

1/2019 z dnia
25.03.2019r.

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.9.2017

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Integrowanie członków 
Stowarzyszenia przez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i 
towarzyską. 
2. Aktywne uczestnictwo członków
stowarzyszenia w życiu Szkoły.
3. Organizowanie zjazdów 
absolwentów Szkół Handlowych i 
Ekonomicznych.
4. Gromadzenie informacji o 
karierach i losach absolwentów.
5.Wydawanie publikacji 
zjazdowych i innych stanowiących 
informację z życia Szkoły oraz jej 
absolwentów.
6. Organizowanie spotkań 
absolwentów z uczniami oraz 
nauczycielami w tym aktywnymi 
zawodowo, jak również byłymi.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/........./

        Janusz Sibiński  



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

8. Klub Motoryzacyjny 
„Kaliskie Cztery Kółka” 

07.12.2017 Celem działania Stowarzyszenia 
jest prowadzenie działalności 
edukacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poszerzania wiedzy technicznej 
oraz merytorycznej z branży 
motoryzacyjnej poprzez: 
1. Promocję miasta Kalisza oraz 
regionu
2. Współpracę z lokalnymi 
przedsiębiorcami z branży 
motoryzacyjnej oraz władzami 
miasta Kalisza
3. Wspieranie miłośników 
pojazdów zabytkowych 
4. Rozwijanie zainteresowań 
motoryzacyjnych wśród członków 
stowarzyszenia
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego
6. Organizowanie spotkań z 
osobami postrzeganymi za 
autorytety z dziedziny motoryzacji
7.Wspieranie imprez 
motoryzacyjnych mających na celu
podnoszenie kwalifikacji kierowcy.

ul. Podmiejska 4 
62-800 Kalisz 

Krzysztof Telega – Prezes
tel. 601 507 507   
Rafał Pietrzak – Członek 
Zarządu
Agnieszka Wolnicka – 
Członek Zarządu  

Do reprezentowania 
stowarzyszenia, w 
szczególności zaciągania 
zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy 
dwóch członków Zarządu
działających łącznie w 
tym Prezesa. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej  

- NIE Uchwała nr 1
Walnego
Zebrania

Klubu
Motoryzacyjne-

go „Kaliskie
Cztery Kółka”

z dnia
29.11.2019r. 
w sprawie

rozwiązania
Stowarzyszenia

- Sygnatura akt:
WSSM.512.8.2017

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie będzie realizowało
cele poprzez:
a. Aktywny udział w imprezach 
organizowanych przez miasto 
Kalisz,
b. Pozyskiwanie środków od 
lokalnych przedsiębiorców na 
edukację członków 
stowarzyszenia, 
c. Udzielanie specjalistycznej 
pomocy członkom stowarzyszenia 
w prowadzonych przez nich 
działaniach z zakresu motoryzacji,
d. Współpracę z lokalnymi 
mediami w sprawach dotyczących 
popularyzacji i promocji działań 
Stowarzyszenia oraz kwestii 
związanych z szeroko rozumianą 
motoryzacyjną.



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

9. „Stowarzyszenie Pod 
Lasem” 

14.03.2018 Celem działania Stowarzyszenia 
jest:
1. włączanie społeczeństwa do 
działania na rzecz integracji 
środowiska
2. propagowanie i popieranie 
różnych form aktywności 
intelektualnej i podnoszenie 
sprawności fizycznej mieszkańców
3. podnoszenie jakości życia osób 
starszych poprzez uczestnictwo w 
rożnych formach życia 
społecznego
4.integracja międzypokoleniowa
5. upowszechnianie kultury
6. edukacja zdrowotna 
7. działalność charytatywna i 
wolontariat 

ul. Lubelska 40 
62-800 Kalisz 

Teresa Maciejewska – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie
tel. 697191956
e-mail: 
stowarzyszenie.podlasem@
wp.pl 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej  

Uchwała 
o przyjęciu 
regulaminu z dnia
06.03.2018r.

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.2.2018

Województwo Wielkopolskie 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. organizację spotkań 
integracyjnych
2. organizację spotkań z ludźmi 
nauki i kultury
3.organizację wspólnych wyjść do 
teatru, kina czy opery
4. organizację wycieczek 
krajoznawczych
5.prowadzenie działań 
charytatywnych, tworzenie grup 
samopomocowych
6.wysterowanie z wnioskami i 
opiniami do właściwych urzędów, 
instytucji, organizacji i fundacji w 
sprawach wynikających z celów 
Stowarzyszenia
7.inne działania realizujące cele 
Stowarzyszenia
8. w ramach realizacji celów 
Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność nieodpłatną. 

mailto:stowarzyszenie.podlasem@wp.pl
mailto:stowarzyszenie.podlasem@wp.pl


L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

10. „Zjazd Absolwentów 
Technikum Budowy 
Fortepianów w Kaliszu ”  

30.03.2018 Celem działania Stowarzyszenia 
jest:
1. Organizacja Zjazdów 
Absolwentów Technikum Budowy 
Fortepianów w Kaliszu co 5 lat 
począwszy od roku 2014
2. Propagowanie osiągnięć 
Technikum Budowy Fortepianów i 
jego absolwentów oraz działania 
na rzecz zachowania tradycji 
szkoły
3. Podtrzymywanie pamięci o 
patronie szkoły Gustawie Fibigerze

ul. Rzemieślnicza 6 
62-800 Kalisz 

Andrzej Zięba – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie
tel. 665 214 787

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej  

- NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.3.2018

Cały Świat 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Okresowe organizowanie 
spotkań koleżeńskich absolwentów
i wychowawców.
2. Zbieranie i rozpowszechnianie 
materiałów związanych ze 
zjazdami szkolnymi
3. Zbieranie i rozpowszechnianie 
materiałów związanych z 
działalnością szkoły, jej patrona, 
grona nauczycielskiego, uczniów i 
absolwentów.



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

11. Stowarzyszenie 
Absolwentów Kaliskiej 
SAMOCHODÓWKI 

27.04.2018 Celem działania Stowarzyszenia 
jest:
1. Integracja absolwentów kaliskiej
SAMOCHODÓWKI 
2. Działalność na rzecz i dobro 
kaliskiej SAMOCHODÓWKI. 
3. Promocja i popieranie kaliskiej 
SAMOCHODÓWKI 
4. Promocja miasta Kalisza.
5. Popularyzowanie wiedzy z 
dziedziny techniki motoryzacyjnej 
wśród społeczeństwa.
6. Tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami 
zainteresowanymi. 

ul. 3-go Maja 18  
62-800 Kalisz 

Roman Filipiak – Prezes 
Marek Bogusz – 
Wiceprezes 
Tomasz Stępniak – 
Sekretarz
Maria Ciumachowicz – 
Sekretarz 
Marek Sztukowski – 
Członek  

tel. 602 534 106
e-
mail:StowarzyszenieAKS
@wp.pl 

Komisja 
Rewizyjna w 
składzie: 
1. Andrzej 
Stefaniak 
2. Bogumił Żyro
3. Piotr Piotrowski

- NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.6.2018

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Działalność promocyjno-
marketingową.
2. Organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, koncertów oraz 
innych imprez.
3. Prowadzenie działalności 
wydawniczej w formie 
niedochodowej.
4. Współpracę z wszelkimi 
osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania.
5. Występowanie z wnioskami i 
opiniami do właściwych organów 
administracji w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości lub 
zgłoszenia własnego projektu.
6. Inne działania realizujące cele 
statutowe.  

mailto:StowarzyszenieAKS@wp.pl
mailto:StowarzyszenieAKS@wp.pl


L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

12. Kaliskie Towarzystwo 
Genealogiczne „Kalisia” 

27.04.2018 Celem działania Towarzystwa jest 
inicjowanie, rozwijanie i 
upowszechnianie genealogii, a w 
miarę potrzeby lub 
zainteresowania członków 
pozostałych nauk pomocniczych 
historii (np. heraldyka, 
sfragistyka), a także rozwijanie 
działalności kulturalnej, 
oświatowej i i popularno-naukowej
służącej zabezpieczaniu i 
zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego wśród osób 
dorosłych, seniorów oraz wśród 
młodzieży. 

ul. Świętokrzyska 3
62-800 Kalisz 
tel. 502 463 001 

Andrzej Grzegorek - 
Przewodniczący Zarządu 
Monika Sobczak-Waliś - 
Z-ca Przewodniczącego 
Zarządu 
Jan Marczyński - 
Sekretarz   
Lech Dogielski  – 
Członek 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej .
 

Uchwała nr 
2/2018 
o przyjęciu 
regulaminu z dnia
17.04.2018r. 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.8.2018

 Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Towarzystwo realizuje swoje cele 
poprzez:
a) doskonalenie i pogłębianie 
znajomości wiedzy genealogicznej 
i warsztatu badawczego wśród 
swoich członków,
b) współpracę w zakresie 
genealogii z instytucjami nauki i 
kultury, kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz archiwami 
kościelnymi i państwowymi, 
c) współpracę i wzajemną pomoc 
członków, a także służenie radą i 
opieką badaczom genealogicznym,
zwłaszcza młodzieży, 
d) popularyzowanie genealogii w  
społeczeństwie w tym w szkołach 
oraz poprzez środki masowego 
przekazu, 
e) współpraca z polskimi i 
zagranicznymi organizacjami 
prowadzącymi działalność 
genealogiczną oraz w miarę 
możliwości branie udziału w 
konferencjach i spotkaniach 
organizowanych przez te 



organizacje, 
f) organizowanie spotkań, 
warsztatów, konkursów, odczytów 
i zebrań naukowych oraz wystaw i 
pokazów poświęconych 
genealogii,
g) inicjowanie i organizowanie lub 
współudział w inwentaryzacji, 
konserwacji, digitalizacji i 
indeksowaniu źródeł i materiałów 
genealogicznych, 
h) wydawanie periodyku i innych 
wydawnictw książkowych 
poświęconych historii regionu i 
genealogii oraz innym naukom 
pomocniczym historii oraz 
informowanie o opracowaniach 
genealogicznych swoich członków 
oraz propagowanie publikacji i 
wydawnictw popularnonaukowych
i naukowych poświęconych tym 
dyscyplinom,   
i) utrwalanie i pogłębianie postaw 
tolerancji: rasowej, 
narodowościowej, religijnej i 
światopoglądowej, 
j) prowadzenie działalności 
integrujących poprzez aktywność 
kulturalną i rozrywkowo-
rekreacyjną dla członków oraz 
sympatyków Towarzystwa. 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

13. Kaliski Klub Wodny 
„FALA” 

08.05.2018 Celami działania Klubu są: 
1. popularyzowanie, 
organizowanie i rozwijanie 
sportów wodnych we wszystkich 
jego formach, 
2. rozwijanie i upowszechnianie 
turystyki wodnej, 
3. prowadzenie działalności 
wychowawczej oraz rozbudzanie 
zainteresowania problemami 
gospodarki morskiej i wodnej,
4. umożliwianie rekreacji na 
wodzie, 
5. kształtowanie  wzorców 
społecznych w zakresie 
racjonalnego i kulturalnego 
spędzania czasu wolnego,
6. działanie na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego,
7. wspieranie działań 
podejmowanych w dziedzinie 
ochrony środowiska przez 
instytucje państwowe i 
samorządowe oraz inne 
organizacje i instytucje społeczne,
8. wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych,
9. inicjowanie szkoleń:żeglarskich,
motorowodnych i szkoleń 
płetwonurków. 

ul. Handlowa 4  
62-800 Kalisz 

1. Bogdan Olejnik – 
Komandor 
2. Rajmund Mielcare - 
V-ce komandor
3. Krzysztof Nowakowski
- Sekretarz
4. Zdzisław Dąbrowski – 
Skarbnik
5. Edwin Szumski – 
Członek Zarządu
6. Paweł Linkowski – 
Członek Zarządu
7. Mariusz Andrzejewski 
- Członek Zarządu

Komisja 
Rewizyjna:w 
składzie:
Dariusz Walisiak
Andrzej Strzelec 
Wojciech 
Żurawski 

Regulamin 
uchwalony na 
Walnym 
Zgromadzeniu 
Członków Klubu 
w dniu 
22.03.2013r. 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.7.2018

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub realizuje swoje cele przez:
1. tworzenie warunków dla 
zaspokajania i rozszerzania 
zainteresowań członków Klubu 
oraz umożliwienia im uczestnictwa
we wszystkich formach 
działalności Klubu,
2. współdziałanie z organami 
administracji państwowej, 
instytucjami oraz organizacjami 



społecznymi w zakresie 
działalności Klubu i 
reprezentowanie wobec nich 
interesów członków Klubu,
3. organizowanie żeglarskich 
imprez sportowych, turystycznych 
oraz rekreacji wodnej,
4. czuwanie nad przestrzeganiem 
etyki, dyscypliny i etykiety, 
kształtowanie prawidłowych 
postaw obywatelskich członków 
Klubu,
5. zarządzanie własnym i 
powierzonym sprzętem,
6. pomoc w tworzeniu nowych 
stowarzyszeń skupiających 
miłośników sportów wodnych. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/...../

Janusz Sibiński



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

14. Związek Rzeczoznawców 
z zakresu parkieciarstwa 
i posadzek drewnianych 

15.06.2018 Głównym celem Związku 
Rzeczoznawców jest integracja 
rzeczoznawców i biegłych 
sądowych z zakresu 
parkieciarstwa, posadzkarstwa i 
posadzek drewnianych. Zadaniem 
rzeczoznawców i biegłych 
sądowych z ww. dziedziny jest 
wykonywanie ekspertyz 
dotyczących parkieciarstwa i 
posadzek drewnianych na zlecenie 
konsumentów, przedsiębiorców, 
producentów i wykonawców 
posadzek drewnianych, instytucji 
państwowych, sądów 
powszechnych i organów ścigania. 
Innymi celami są:
1. Popularyzacja wiedzy o 
parkieciarstwie, posadzkach 
drewnianych i technologii drewna.
2.Poszerzanie wiedzy członków 
Związku z zakresu technologii 
parkieciarskiej, jak też 
udostępnianie wyników badań 
zainteresowanym.
3. Działalność edukacyjna.
4. Współpraca z instytucjami 
naukowymi, technicznymi 
stowarzyszeniami branżowymi 
oraz prasą branżową.
5. Współpraca z Sądami 
Polubownymi.
6. Opracowanie jednolitego tekstu 
zaleceń wykonania i odbioru prac 
parkieciarskich.
7. Mobilizowanie środowiska 
parkieciarskiego w celu 
wprowadzenia norm 
parkieciarskich.
8. Pozyskiwanie sympatyków i 
członków.  
9. Organizowanie imprez 
kulturalno-rozrywkowych i 
rekreacyjnych dla członków i 
sympatyków Związków.

ul. Wrocławska 205
62-800 Kalisz 
tel. 605 69 55 22 
e-
mail:parkietekspert
@parkietekspert.pl 

1. Andrzej Noskowiak – 
Prezes 
2. Małgorzata 
Kuczyńska-Cichocka – 
Wiceprezes
3. Tadeusz Woźniak – 
Wiceprezes 

Uchwała nr 1 z 
dnia 18.05.2018r. 
o przyjęciu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.10.2018

mailto:parkietekspert@parkietekspert.pl
mailto:parkietekspert@parkietekspert.pl


10. Organizowanie zebrań 
dyskusyjnych, odczytów, 
konferencji naukowych i prelekcji.
11.organizowanie spotkań z 
autorytetami z dziedziny 
technologii parkieciarskich.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek realizuje swoje cele 
poprzez działania w zakresie:
1. Pomocy parkieciarzom i 
konsumentom poprzez oceny stanu
technicznego posadzek 
drewnianych i wykonywania 
ekspertyz.
2. Doskonalenia i pogłębiania 
znajomości nowych technologii w 
parkieciarstwie.
3.Organizowania szkoleń, 
odczytów i zebrań naukowych oraz
pokazów poświęconych 
problematyce parkieciarskiej.
4. Służenia radą parkieciarzom i 
konsumentom.
5. Wydawania i propagowania 
wśród swoich członków publikacji 
naukowych i popularnonaukowych
poświęconych parkieciarstwu.
6.Upowszechnienia wiedzy z 
zakresu parkieciarstwa.
7. Współpracy z wszelkimi 
osobami oraz instytucjami o 
podobnych celach działania.
8.Mobilizowania środowiska 
parkieciarskiego i wywierania 
nacisku na instytucje rządowe w 
celu wprowadzania norm na prace 
parkieciarskie. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/ ........... /

          Janusz Sibiński 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

15. Klub Kibica MKS Kalisz 14.08.2018 Cele stowarzyszenia: 
1.promowanie pozytywnej 
postawy kibiców piłki ręcznej w 
kraju i za granicą poprzez czynne i 
kulturalne kibicowanie,
2. organizacja ruchu kibicowskiego
przy drużynie MKS Kalisz, 
3. kreowanie pozytywnego 
wizerunku kibiców i sympatyków 
MKS Kalisz,
4. promowanie miasta Kalisza,
5. promowanie meczów piłki 
ręcznej,
6. podnoszenie kultury 
kibicowania na meczach piłki 
ręcznej,
7.zwiększanie zainteresowania 
piłką ręczną wśród dzieci i 
młodzieży,
8. promocja piłki ręcznej jako 
doskonałej formy spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież,
9. angażowanie kibiców i 
sympatyków MKS Kalisz w życie 
sportowe, społeczne i kulturalne.

ul. Wrocławska 189
62-800 Kalisz 
tel. 606 632 988 
e-
mail:kkmkskalisz@
gmail.com  

1. Agnieszka Wypych  – 
Prezes Zarządu
2. Michał Werbiński – 
Członek Zarządu 
3. Elżbieta Kobusińska – 
Członek Zarządu 

- Uchwała nr 2/18 
z dnia 27.07. 
2018r. o przyjęciu
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.11.2018

Terenem działania stowarzyszenia 
jest cała Polska.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Organizowanie czynnego i 
kulturalnego dopingu podczas 
meczów MKS Kalisz z 
zachowaniem powszechnie 
akceptowanych postaw moralnych 
i kulturowych, zgodnie z 
wymogami wynikającymi z 
przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.
2. Podejmowanie działań 
promujących kibiców piłki ręcznej,
w szczególności kibiców MKS 
Kalisz w kraju i za granicą przy 
współpracy z Miejskim Klubem 

mailto:kkmkskalisz@gmail.com
mailto:kkmkskalisz@gmail.com


Sportowym Kalisz Sp. z o.o. oraz 
mediami.
3. Współpracę z władzami klubu, 
stowarzyszeniami i organizacjami 
o podobnych celach.
4.Organizowanie regularnych 
spotkań członków Stowarzyszenia 
z zawodnikami drużyny MKS 
Kalisz oraz władzami klubu .
5. Działanie mające na celu wpływ
na politykę informacyjną klubu.
6. Propagowanie kaliskiej drużyny 
wśród kibiców i sympatyków 
innych zespołów.
7. Konsultacje z władzami klubu.
8. Promocję i organizację 
wolontariatu.
9. Promowanie sportu, turystyki i 
zdrowego trybu życia.
10. Propagowanie bezpiecznego 
uczestnictwa w meczach MKS 
Kalisz.
11. Komunikację z kibicami 
poprzez strony www oraz forum 
internetowe.
12. Propagowanie żywiołowego i 
kulturalnego dopingu dla drużyny 
klubowej oraz narodowej w kraju i 
za granicą. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/ ........... /

 Joanna Sawulska-Krzykacz 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

16. FANARIA 14.08.2018 Cele stowarzyszenia to: 
1. Działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miasta 
Kalisza, w szczególności 
wspierania kultury oraz sztuki, 
edukacji, ochrony środowiska 
naturalnego
2 Wspieranie inicjatyw w zakresie 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, a także działania 
na rzecz sprawiedliwego 
społeczeństwa i lokalnej 
gospodarki
3. Działania na rzecz promocji 
kultury oraz sztuki tworzonej w 
Kaliszu, na terenie Polski i za 
granicą 
4. Budowanie poparcia 
społecznego dla działań 
nakierowanych na ważne potrzeby 
ogółu mieszkańców
5. Działalność na rzecz kultury, 
organizowanie i animowanie 
wydarzeń kulturalnych oraz 
wspieranie wszelkich form 
aktywności artystycznej
6. Działanie na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego regionu
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób, w tym w szczególności 
wspieranie takich grup 
społecznych jak osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, 
bezdomni, bezrobotni, dzieci i 
młodzież, kobiety oraz inne grupy 
społeczne wymagające wsparcia
8. Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami państw 
europejskich

ul. Żelazna 8   
62-800 Kalisz 
Adres do 
korespondencji:
ul. Morelowa 8, 
Szałe
62-860 Opatówek 
tel. 604 822 832  
e-
mail:fanaria2018@
gmail.com 

Piotr Wałkowski -
Przedstawiciel 
reprezentujący

- Uchwała z dnia 
201.08.2018r. o 
przyjęciu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.12.2018

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest cała Polska.

mailto:fanaria2018@gmail.com
mailto:fanaria2018@gmail.com


Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez: 
1. prowadzenie działalności 
kulturalnej,
2. prowadzenie działalności 
edukacyjno-szkoleniowej, w tym 
organizowanie i powadzenie 
spotkań, szkoleń, seminariów i 
warsztatów, konferencji oraz 
wystaw i koncertów, a także 
innych przedsięwzięć zamkniętych
lub otwartych
3. prowadzenie działalności 
wydawniczej, publicystycznej i 
informacyjnej
4. prowadzenie działalności 
naukowej i badawczej
5. kampanie publiczne i medialne 
przy zastosowaniu różnych 
środków przekazu 
6. finansowe i rzeczowe 
wspieranie osób fizycznych i 
prawnych w ramach realizacji 
celów statutowych
7. współdziałanie z organami 
władzy publicznej oraz 
organizacjami obywatelskimi
8. opracowywanie na rzecz i w 
imieniu społeczności lokalnych 
opinii i ekspertyz w zakresie 
zbieżnym z celami 
stowarzyszeniami
9. Współpracę, wzajemną pomoc, 
wymianę doświadczeń wszystkich 
członków Stowarzyszenia
10. Współpracę, wymianę 
doświadczeń z innymi 
organizacjami o tym samym lub 
podobnym profilu
11. prowadzenie działalności 
dobroczynnej poprzez 
organizowanie pomocy, zbiórek i 
gromadzenie funduszy w celu 
popierania ochrony środowiska i 
przyrody oraz wspierania inicjatyw
społeczności lokalnych
12. integrację i promowanie 
środowisk twórczych oraz 
wspieranie ich działań 
13. prowadzenie działalności 
integrującej członków 
stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjna i 
towarzyską
14.organizowanie i wspieranie 
innych inicjatyw społecznych 
zgodnych z celami statutowymi
15. podejmowanie innych działań 
propagujących stowarzyszenie lub 
cele statutowe Stowarzyszenia.



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

17. Miłośnicy Kaliskiej 
Siatkówki Calisia 

25.10.2018 Cele stowarzyszenia: 
1.Organizacja ruchu kibicowskiego
przy żeńskiej drużynie piłki 
siatkowej MKS Kalisz Sp. z o.o. 
2. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku klubu MKS Kalisz Sp. z
o.o.
3. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku kibiców żeńskiej 
drużyny piłki siatkowej MKS 
Kalisz Sp.z o.o.  
4.  Wspomaganie zawodniczek 
MKS Kalisz Sp. z o.o. poprzez 
żywiołowe i kulturalne 
kibicowanie. 
5. Promocja klubu MKS Kalisz Sp.
z o.o. 
6. Promocja Miasta Kalisza 
7. Zaangażowanie w życie 
sportowe, społeczne i kulturalne 
Miasta Kalisza.

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 
22-24 
62-800 Kalisz 
tel. 537 307 308 

Rafał Janiak -
Przedstawiciel 
reprezentujący

- Uchwała z dnia 
17.10. 2018r. o 
przyjęciu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.13.2018

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest cała Polska.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Organizowanie czynnego 
dopingu podczas meczy żeńskiej 
drużyny piłki siatkowej MKS 
Kalisz Sp. z o.o.
2. Działania promocyjne we 
współpracy z MKS Kalisz 
Sp. z o.o. 
3.Działania promocyjne we 
współpracy z mediami.
4. Współpracę z MKS Kalisz 
Sp. z o.o.
5. Organizację spotkań z 
zawodniczkami MKS Kalisz 
Sp. z o.o.
6. Promocję i organizację 
wolontariatu.
7. Promocję sportu i zdrowego 
trybu życia.
8. Prowadzenie strony internetowej
i oficjalnego konta na portalach 



społecznościowych .
9. Propagowanie aktywnego 
kibicowania. 

p.o. Naczelnika Wydziału
Janusz Sibinski 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

18. Zespół Folklorystyczny 
Calisia 

06.12.2018 Cele stowarzyszenia: 
a .prowadzenie działalności 
artystyczno-kulturalnej, w 
szczególności mającej na celu 
propagowanie miasta Kalisza, jako
najstarszego miasta w Polsce,
b. propagowanie folkloru 
polskiego, muzyki polskiej, 
strojów regionalnych i 
historycznych w kraju i za granicą,
c. propagowanie tańca 
folklorystycznego w szkołach i 
uczelniach.

ul. Niecała 1  
62-800 Kalisz 
e-mail: 
zfcalisia@wp.pl 

1. Piotr Podstawczyk  - 
Przedstawiciel 
2. Bronisław Kotkowski –
I Zastępca 
Przedstawiciela
3. Iwona Banasiak – II 
Zastępca przedstawiciela  

- Uchwała z dnia 
04.11.2018r. o 
przyjęciu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.15.2018

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
a. organizowanie występów 
taneczno-wokalnych, 
b. organizowanie zajęć tanecznych 
dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych oraz seniorów, 
c. organizowanie imprez 
kulturalnych,
d. uczestniczenie w festiwalach i 
koncertach poświęconych historii i 
tradycji polskiej, w szczególności 
regionu kaliskiego, 
e. uczestniczenie w imprezach 
folklorystycznych organizowanych
w mieście, regionie, kraju i za 
granicą.

  Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
        Z-ca Naczelnika Wydziału

      / .............../
               Janusz Sibiński   

mailto:zfcalisia@wp.pl


L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

19. Stowarzyszenie # WLKP 03.01.2019 Cele stowarzyszenia: 
1. Budowanie więzi regionalnych 
poprzez kształtowanie 
przywiązania do „małej ojczyzny” 
2. Kształtowanie twórczych, 
odpowiedzialnych i świadomych 
własnej tożsamości obywateli.
3. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i 
kwalifikacji umożliwiających 
młodym ludziom pełnienie funkcji 
społecznych i zawodowych.
4. Organizowanie prelekcji, 
odczytów, sympozjów, klubów 
dyskusyjnych mających na celu 
podnoszenie kultury życia 
publicznego
5. Propagowanie idei 
samorządności
6. Urzeczywistnianie idei 
społeczeństwa obywatelskiego 
7. Promowanie postawy 
zaangażowania na rzecz drugiego 
człowieka
8. Promowanie i organizacja 
wolontariatu
9. Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności i poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego 
10. Wspieranie inicjatyw, działań i 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju 
kultury, nauki i edukacji
11. Rozwijanie działalności 
naukowej, eksperckiej, 
edukacyjnej i szkoleniowej dla 
umacniania wartości 
demokratycznych, społecznych, 
obywatelskich i biznesowych.
12. Promowanie 
przedsiębiorczości i działanie na 
rzecz wzrostu konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw.
13. Propagowanie współpracy i 
integracji samorządów 
terytorialnych.
14. Promowanie współdziałania 

ul. Korczak 8b/1 
62-800 Kalisz 
tel. 698 032 152 
e-mail: 
robertmatczak@o2.
pl 

1. Robert Matczak -
Przedstawiciel 

Komisja 
Rewizyjna w 
składzie:
1. Mariusz Gaik – 
Przewodniczący
2. Krzysztof 
Gąsior – Członek
3. Marcin Smardz 
- Członek 

Uchwała 2/2018 z
dnia 19.11.2018r. 
o przyjęciu 
regulaminu 
(poprawiony 
21.12.2018r)

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.14.2018

mailto:robertmatczak@o2.pl
mailto:robertmatczak@o2.pl


organizacji pozarządowych z 
samorządem terytorialnym, 
sektorem państwowym i 
gospodarczym.
15. Podejmowanie działań 
zwiększających zaangażowanie 
społeczeństwa w rozwiązywanie 
problemów społecznych.
16. Integracja międzypokoleniowa
17. Rozwijanie kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami.

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1.Organizowanie spotkań 
dyskusyjnych, wykładów, szkoleń i
konferencji
2. Prowadzenie działalności 
informacyjno- edukacyjnej 
zmierzającej do wzrostu 
świadomości obywateli dotyczącej 
ich regionu
3. Sporządzanie analiz, raportów i 
opinii wraz z propozycjami 
rozwiązań służących rozwojowi 
województwa, powiatu, gminy, 
miasta.
4. Uczestnictwo w życiu 
publicznym
5. Stworzenie sieci wolontariuszy
6. Działalność charytatywna
7. Prowadzenie działalności 
wydawniczej

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
   /..... /

           Tomasz Rogoziński
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

20. Stowarzyszenie „Szałowe 
RODOS” 

19.02.2019r
.  

Cele stowarzyszenia: 
1. aktywność wyborcza, w 
szczególności dot. działań na 
terenie ogrodów działkowych,  
2. aktywność kulturalno-
rozrywkowa, 
3. kształtowanie zdrowego 
otoczenia człowieka .

Al. Wojska Polskiego 
68/31 
62-800 Kalisz 
tel. 504 21 64 21 
e-mail: 
marekmendyka@wp.
pl

1. Tomasz Mendyka – 
Prezes Zarządu 
2. Anna Szymańska - 
Wiceprezes
3.Krzysztof Mamoński 
– Sekretarz 
4. Edyta Kasprzak – 
Skarbnik 

- Uchwała z dnia 
02.02.2019r. o 
przyjęciu 
regulaminu 
(poprawiony  
18.02.2019r.)

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.1.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, 
2. organizowanie imprez 
kulturalno-sportowych,
3. współpraca ze środowiskami 
terytorialno-lokalnymi, 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
   /..... /

           Tomasz Rogoziński
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych 

mailto:marekmendyka@wp.pl
mailto:marekmendyka@wp.pl


L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

21. Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Pogoda 
Ducha”

13.06.2019r
.  

Celem działania stowarzyszenia 
jest: 
1. Propagowanie i krzewienie 
trzeźwego stylu życia w rodzinie.
2. Działanie na rzecz integracji 
rodziny zagrożonej lub dotkniętej 
uzależnieniem od alkoholu lub 
innych substancji 
psychoaktywnych.  
3. Dążenie do trwałej trzeźwości 
członków stowarzyszenia.
4.Budowa alternatywnego 
„środowiska” dla ludzi dotkniętych
problemem uzależnienia.
5. Udzielanie informacji i pomocy 
w kwestii wyboru metod i 
sposobów leczenia z nałogów.
6.Tworzenie programów pomocy 
w zakresie: walki z alkoholizmem, 
innymi uzależnieniami i 
współuzależnieniami.
7. Prowadzenie profilaktyki i 
edukacji wśród dzieci i młodzieży 
oraz wśród środowisk 
zwiększonego ryzyka w zakresie 
uzależnień.
8. Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.
9. Podejmowanie wszelkich 
inicjatyw, w tym społecznych i 
gospodarczych, mających na celu 
wszechstronną pomoc rodzinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rodzin dysfunkcyjnych.
10. Samokształcenie indywidualne 
i grupowe w zakresie tematyki 
związanej z problemem uzależnień
i współuzależnień w rodzinie.

ul. Ptolemeusza 25  
62-800 Kalisz 
tel. 504 22 53 91 
e-mail: 
pogodaducha25@gm
ail.com 

1.  Marta 
Goździelewska  – 
Prezes Zarządu 
2. Michał Widelski – 
Wiceprezes Zarządu 
3.Przemysław Caruk – 
Skarbnik 

1. Arleta Caruk – 
Przewodnicząca
2. Andrzej 
Wolniak – Członek
Komisji,
3.Witold 
Goździelewski - 
członek Komisji 

Uchwała Nr 
2/2019 z dnia 
14.05.2019r. o 
przyjęciu 
regulaminu 
(poprawiony  
07.06.2019r.)

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.8.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez: 
1. Stworzenie osobom 
uzależnionym i ich rodzinom 
możliwości spędzania wolnego 

mailto:pogodaducha25@gmail.com
mailto:pogodaducha25@gmail.com


czasu w atmosferze trzeźwości. 
Szczególnie poprzez wspólne 
integracyjne aktywności 
rekreacyjne, sportowe i kulturalne.
2. Organizowanie różnych form 
zajęć edukacyjnych i pomocowych
w zakresie edukacji w obszarze 
uzależnienia i współuzależnienia.
3. Współpraca ze służbą zdrowia, 
terapeutami uzależnień w zakresie 
profilaktyki, terapii i rehabilitacji 
osób uzależnionych od alkoholu i 
innych substancji 
psychoaktywnych oraz 
współuzależnionych.
4. Współpraca z komisją ds. 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Kaliszu.
5. Współpraca z organizacjami 
samopomocowymi zajmującymi 
się wyjściem z problemu 
uzależnienia (narkotyki, leki, 
nikotyna, inne uzależnienia).
6. Współpraca z innymi 
stowarzyszeniami o tym samym 
lub podobnym profilu działania. 
7. Współpraca ze szkołami, 
wyższymi uczelniami w celu 
propagowania trzeźwego stylu 
życia i profilaktyki 
antyalkoholowej.
8. Prowadzenie działalności 
szkoleniowej, organizowanie 
konferencji, dyskusji i seminariów 
w zakresie problemów uzależnień i
współuzależnień.
9. Prowadzenie działalności 
mediacyjnej, konsultacyjnej, 
doradczej i interwencyjnej.
10. Prowadzenie działalności 
wydawniczej i kolportażowej.
11.Organizowanie i prowadzenie 
sekcji i kół zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży.
12. Nawiązywanie i ugruntowanie 
współpracy z tymi organizacjami  
administracji państwowej,  
samorządowej, instytucjami i  
organizacjami społeczno-
politycznymi i związkami  
wyznaniowymi, które mogą pomóc
w  realizacji celów naszego  
Stowarzyszenia.
13. Organizowanie imprez 
edukacyjnych i edukacyjno-
rekreacyjnych, krajoznawczych, 
sportowych oraz osób zagrożonych
uzależnieniem, uzależnionych i ich
rodzin.
14.Organizowanie obozów 



rehabilitacyjno-terapeutycznych 
dla osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin, dla osób 
niepełnosprawnych i niezaradnych 
życiowo, mających problemy przez
alkohol. 
15. Organizacja wypoczynku 
połączonego z edukacją i 
profilaktyką dla młodzieży i 
innych grup społecznych 
potrzebujących wsparcia.
16.Prowadzenie strony 
internetowej oraz faccebook w 
celach informacyjnych.
17. Podejmowanie innych 
przedsięwzięć, jakie okażą się 
celowe dla realizacji działalności 
regulaminowej. 

       Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
            /..... /

                  Janusz Sibiński 
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych 



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

22. Grupa Poszukiwawczo 
Eksploracyjna 
„BASZTA”  

02.08.2019r Cele stowarzyszenia to: 
a. pozyskiwanie poprzez 
poszukiwanie i eksplorację 
artefaktów o wartości historycznej 
znajdujących się w ziemi oraz 
innych dostępnych miejscach.  
b. bezpłatne przekazywanie 
znalezisk do muzeum danego 
rejonu,
c. współpraca w zakresie 
działalności z Wojewódzkimi 
Urzędami Ochrony Zabytków i ich
odpowiednikami w terenach, 
muzeami.
d. szerzenie świadomości 
społecznej w zakresie 
zabezpieczania i ochrony znalezisk
historycznych.

ul. Nowy Świat 16/21
tel. 888 475 901  

1. Maciej Jaranowski – 
Prezes 
2. Jan Łowczowski -  
V-ce Prezes-sekretarz 
3.Krzysztof Popiołek  – 
Skarbnik 

- Uchwała z dnia 
14.07.2019r. 
o przyjęciu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.9.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest Miasto Kalisz i obszar całej 
Polski.  

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez: 
a. poszukiwanie, wykrywanie i 
eksplorację własnymi 
urządzeniami elektronicznymi 
artefaktów historycznych,
b. korzystanie z własnych środków
komunikacji,  
c. współpracę z Urzędami 
Wojewódzkimi, Urzędami 
Powiatowymi, Urzędami Miast, 
Urzędami Gmin, właścicielami 
gruntów, szkołami i innymi 
placówkami oświatowymi. 

       Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
            /..... /

               Tomasza Rogozińskiego  
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

23. MORSY KALISZ 01.10.2019 Cele stowarzyszenia to: 
a. rozpowszechnianie kultury 
fizycznej dla ochrony zdrowia  
b. organizowanie ruchu morsów – 
ludzi propagujących kąpiele w 
niskich temperaturach
c. popularyzacja hartowania ciała i 
kąpiel w niskich temperaturach, a 
w szczególności zimowych kąpieli 
w jeziorze
d. rozpowszechnianie i popieranie 
idei zwiększania tolerancji 
organizmu człowieka do niskich 
temperatura
e. prowadzenie działań 
profilaktycznych w zakresie 
bezpieczeństwa nad wodami i 
ochrony środowiska naturalnego 
f. promocja miast, miejscowości i 
gmin powiatu kaliskiego
g. wymiana doświadczeń z 
pokrewnymi instytucjami i 
organizacjami, integrowania 
członków Stowarzyszenia.

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 26/21
62-800 Kalisz 
adres do 
korespondencji :
Piotr Pawlak
ul. Szadkowskiego 3 
62-860 Opatówek 
tel. 604 197 633 
e-mail: 
pepol73@interia.pl 

1. Piotr Pawlak - Prezes
2. Emil Salamon -   
Wiceprezes 
3. Katarzyna Pawelec - 
Skarbnik 
4. Magdalena Jarych - 
Sekretarz

- Uchwała z dnia 
10.09.2019r. 
o uchwaleniu 
regulaminu 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.11.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar całej Polski.  

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
a. prowadzenie działalności 
sportowej, turystycznej i 
rekreacyjnej
b. organizacje wspólnych kąpieli w
sezonie zimowym oraz imprez 
Stowarzyszenia o charakterze 
całorocznym
c. propagowanie i prowadzenie 
profilaktyki w zakresie ochrony 
zdrowia, bezpiecznych kąpieli nad 
wodami, organizacja działań 
dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego
d. wymianę doświadczeń, 
współpracę i organizowanie 
wspólnych przedsięwzięć z 
organizacjami o podobnym profilu 

mailto:pepol73@interia.pl


działania
e współdziałanie z jednostkami 
samorządu terytorialnego w 
zakresie realizacji celów 
statutowych, prowadzenie 
działalności wśród członków 
Stowarzyszenia przez 
podejmowanie wspólnych form 
integracyjnych
f. organizowanie wspólnych 
wyjazdów (integracja grupowa) 
imprez rekreacyjnych
g. organizowanie akcji 
propagujących ochronę zdrowia 
poprzez promowanie morsowania 
jako przykładu zdrowego trybu 
życia 

 Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
            /..... /

               Janusz Sibiński 
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

24. Kaliskie Stowarzyszenie 
Muzyczne „Jazz nad 
Prosną” 

21.11.2019 Cele stowarzyszenia to: 
1. promocja muzyki jazzowej jako 
integralnej części życia społeczno-
kulturalnego,   
2. tworzenie warunków rozwoju i 
umożliwienie pogłębiania 
kwalifikacji zawodowych 
twórcom, artystom i animatorom 
kultury zmazanym z muzyką 
jazzowa, 
3. promowanie muzyki jazzowej w
ośrodkach edukacji muzycznej, 
4. poszerzanie kręgu odbiorców 
muzyki jazzowej,
5. propagowanie działań na rzecz 
promocji muzyki jazzowej na 
arenie Europy w kontekście 
integracji europejskiej. 

Aleja Wolności 9a/6 
62-800 Kalisz 
tel. 601 72 66 98  
e-mail: 
logos@logos.kalisz.pl

Dariusz Natkowski – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie 

- Przyjęcie 
regulaminu w 
dniu 12.11.2019 r.
przez członków 
założycieli 
Stowarzyszenia  

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.12.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1.składanie zamówień 
kompozytorskich, działalność 
wydawniczą, organizację 
koncertów, seminariów autorskich 
oraz innych działań promujących 
jednostki i ośrodki zajmujące się 
muzyką jazzową,
2. działania promujące muzykę 
jazzową – organizowanie i 
wspieranie warsztatów 
wykonawczych, kursów 
teoretycznych oraz konkursów 
wykonawczych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych itp.
3. organizowanie imprez 
muzycznych włączających 
Stowarzyszenie w aktualne życie 
muzyczne m. Kalisza,
4.współpraca z partnerami 
Stowarzyszenia z kraju i z 
zagranicy – organizowanie 

mailto:logos@logos.kalisz.pl


wspólnych projektów, wymiana 
doświadczeń, 
5. pomoc w pozyskiwaniu środków
z programów pomocowych Unii 
Europejskiej, zagranicznych 
funduszy celowych, polskich i 
zagranicznych firm oraz od osób 
fizycznych w ramach sponsoringu, 
mecenatu,
6. współpraca z organizacjami 
kulturalnymi, mediami, 
instytucjami zainteresowanymi 
celami Stowarzyszenia oraz 
władzami administracji 
państwowej i samorządowej, 
7. przyjmowanie wolnych datków 
na cele statutowe Stowarzyszenia, 
8. wykorzystywanie wszelkich 
dostępnych i zgodnych z prawem 
technik marketingowych, w tym 
medialne i multimedialne 
kampanie reklamowe, plakaty, 
ulotki, foldery itp. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
            /..... /

                      Janusz Sibiński 
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

       i Mieszkaniowych



L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

25. XTREMA TEAM 19.12.2019 Celem stowarzyszenia jest : 
1. promowanie sportu, w 
szczególności paintballa i kultury 
fizycznej pośród młodzieży i 
dorosłych, 
2. rozwijanie świadomości na 
temat formy rekreacji jaką jest 
paintball, a także zachęcanie do 
udziału w tego rodzaju formach 
rozrywki i sportu, 
3. prowadzenie zajęć sportowych i 
rekreacyjnych o charakterze 
przestrzennym, 
4. promocja sportu i rywalizacji 
sportowej opartej na zasadzie fair-
play,
5. współpraca z organizacjami i 
innymi stowarzyszeniami o 
podobnych celach, 
6. organizowanie zawodów i 
imprez sportowych, 
7. realizowanie projektów i 
programów służących 
przeciwdziałaniu uzależnieniom, w
szczególności alkoholizmowi i 
narkomanii oraz biernym formom 
spędzania wolnego czasu.

ul. Tracka 4 
62-800 Kalisz 
e-mail: 
xtrema.team@interia.
pl  

Adam Buczkowski  – 
przedstawiciel 
reprezentujący 
stowarzyszenie 

- Uchwała nr 
2/2019 o  
przyjęciu 
regulaminu z dnia
16.12.2019 r. 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.15.2019

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele w szczególności poprzez :
1. organizowanie zawodów i 
imprez sportowych promujących 
Stowarzyszenie,
2. czynny udział w imprezach 
sportowych,
3. organizowanie ćwiczeń i zajęć 
sportowych, treningowych, 
wyjazdów, szkoleń,
4. podejmowanie współpracy z 
innymi stowarzyszeniami i 
organizacjami krajowymi jak i 
międzynarodowymi,
5. uczestnictwo w krajowych i 
międzynarodowych zawodach i 
turniejach.  

mailto:xtrema.team@interia.pl
mailto:xtrema.team@interia.pl


L.p.
Nazwa stowarzyszenia

zwykłego 
Daty

wpisów
do

ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 

3. Środki działania 
stowarzyszenia  

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego 

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego  

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego 

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi 

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

26. Kalisz Bezpieczny dla 
Pieszych i Rowerzystów 

04.06.2020 1. §3 Cele w dziedzinie społecznej:
a) Wprowadzenie w Kaliszu 
nowoczesnego modelu mobilności 
miejskiej zapewniającego 
niechronionym uczestnikom ruchu 
drogowego, czyli pieszym i 
rowerzystom, a szczególnie 
dzieciom, seniorom i 
niepełnosprawnym w każdym 
wieku całkowicie bezpieczne i 
komfortowe przemieszczanie się 
po mieście.
c.d. celów pod tabelką  

ul. Górnośląska 10A/ 
15  
62-800 Kalisz 

Arkadiusz Pacholski – 
Prezes 
Agnieszka Bednarska – 
Skarbniczka 
Hanna Jaworowicz – 
Członkini Zarządu 

- Uchwała nr 2 o   
przyjęciu 
regulaminu z dnia
23.05.2020r. 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.3.2020

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar całej Polski. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez :
a) partnerską współpracę z 
organami władzy i administracji 
samorządowej i rządowej. 
c.d. realizacji celów pod tabelką  

c.d. celów:
b) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej faworyzującego zdecydowanie ruch pieszych, ruch rowerowy i transport zbiorowy.
c) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej wykorzystującego harmonijne i optymalnie zasoby finansowe i materialne Miasta Kalisza i jego 
mieszkańców, nierozwijającego się kosztem upośledzenia innych dziedzin życia społecznego oraz nieobarczającego swoimi kosztami przyszłych pokoleń.
d) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej o charakterze demokratycznym, sprawiedliwego społecznie, służącego dobru wspólnemu całej 
lokalnej społeczności.
e) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej chroniącego środowisko naturalne, minimalizującego zanieczyszczenie hałasem i uwzględniającego 
skutki zmian klimatycznych.
f) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej sprzyjającemu zdrowiu, sprawności fizycznej i długowieczności wszystkich jego mieszkańców.
g) Wprowadzenie w Kaliszu nowoczesnego modelu mobilności miejskiej sprzyjającemu estetyce i harmonii przestrzeni wspólnych. 

2. Cele w dziedzinie kultury:
a) inicjowanie, tworzenie, współtworzenie, finansowanie i dotowanie wszelkich pojedynczych i cyklicznych zjawisk artystycznych, dowolnych co do gatunku, formy i stylu, 
skierowanych do wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych, a przy tym bezpośrednio lub pośrednio 
popierających cele społeczne Stowarzyszenia wymienione w §3 punkcie 1 niniejszego Regulaminu.  



3. Cele w dziedzinie oświaty:
a) inicjowanie, tworzenie, współtworzenie, finansowanie i dotowanie wszelkich pojedynczych i cyklicznych form edukacji, skierowanych do wszystkich grup odbiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych, a przy tym bezpośrednio lub pośrednio popierających cele społeczne Stowarzyszenia 
wymienione w § 3 punkcie 1 niniejszego Regulaminu.  

c.d. realizacji celów:
b) monitoring pracy organów władzy i administracji samorządowej i rządowej w zakresie planowania strategicznego mobilności miejskiej, tworzenia infrastruktury drogowej i 
organizacji ruchu, a także popularyzacji wiedzy na temat nowoczesnych, ekonomicznych i ekologicznych systemów mobilności miejskiej oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
c) doradzanie w trakcie tworzenia prawa krajowego i lokalnego, a także w trakcie tworzenia strategii, standardów, planów mobilności, studiów uwarunkowań, planów 
zagospodarowania przestrzennego i wszelkich innych tego typu dokumentów będących załącznikami do aktów prawnych.
d) monitoring wykonywania przez organa władzy i administracji samorządowej i rządowej przepisów prawa krajowego i lokalnego, to znaczy ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i
decyzji Prezydenta Miasta Kalisza oraz uchwał Rady Miasta Kalisza, a także monitoring wykonywania strategii, standardów, planów mobilności i innych planów, studiów 
uwarunkowań, planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich innych dokumentów będących załącznikami do zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza i uchwał Rady 
Miasta Kalisza. 

 e) zawiadamianie organów kontroli i organów ścigania o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas monitoringu.
 f) uczestniczenie w charakterze strony w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych w zakresie dotyczącym realizacji celów Stowarzyszenia.
 g) bezpłatne doradzanie pieszym i rowerzystom będącymi uczestnikami kolizji i wypadków drogowych oraz pieszym i rowerzystom będącym ofiarami wypadków drogowych, 
a także ich rodzinom.
 h) organizację manifestacji, demonstracji, pikiet, happeningów i tym podobnych akcji.
 i) przygotowanie odczytów, prelekcji, wykładów, lekcji szkolnych, filmów edukacyjnych, dokumentalnych i fabularnych, spotów i audycji telewizyjnych i radiowych, dzieł 
sztuki plastycznej, plakatów, pocztówek, ulotek i innych druków ulotnych, książek i artykułów oraz wszelkich innych jednorazowych i cyklicznych form artystycznych  i 
edukacyjnych.
 j) bezpłatne udostępnianie obywatelom form artystycznego i edukacyjnego przekazu wymienionych w §4 punkcie 1 podpunkcie g za pośrednictwem mediów i internetu, na 
publicznych projektach, spotkaniach, wernisażach, zebraniach, szkoleniach, kursach, lekcjach, pogadankach,projekcjach, a także w czasie manifestacji, demonstracji, pikiet, 
happeningów i innych akcji. 
 k) bezpłatne szkolenie pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, w bezpiecznym przemieszczaniu się 
po mieście.
 l) współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi popierającymi cele Stowarzyszenia.
m) współpracę ze szkołami i mediami.
n) gromadzenie i analizowanie danych niezbędnych do oceny i planowania mobilności miejskiej na drodze własnych badań naukowych, ankiet, sondaży, wywiadów, pomiarów 
i tym podobnych działań.
o) inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza
   / …….. /

             Janusz Sibiński
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw 
 Społecznych i Mieszkaniowych 
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stowarzyszenia 

2. Teren działania 
stowarzyszenia 
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stowarzyszenia  
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stowarzyszenia

zwykłego 
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stowarzyszenia
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27. Stowarzyszenie Kask jest 
Cool  

12.06.2020 Celem Stowarzyszenia jest 
wspieranie inicjatyw 
obywatelskich i podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych i 
demokracji obywatelskiej, a w 
szczególności działalność: 
1. Wspierania projektu zmiany 
prawa dot. nakazu noszenia 
kasków podczas jazdy na rowerze, 
hulajnodze, rolkach i wrotkach.
2. Edukacyjna i wychowawcza 
uwzględniająca bezpieczeństwo w 
użytkowaniu rowerów, hulajnóg, 
rolek i wrotek.
3. Kulturalna, w zakresie sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji.
4. Kultury fizycznej i sportu.
5.Ochrony środowiska, ekologii, 
ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.
6. Ochrony i promocji zdrowia 
oraz pomocy społecznej.

ul. Lubelska 5   
62-800 Kalisz 
e-
mail:kaskjestcool@in
teria.pl 

Rafał Wieczorek -  
Prezes Zarządu
Piotr Machowicz -
Wiceprezes  Zarządu
Błażej Bukwa – 
Skarbnik  

- Uchwała nr 
3/20020 o   
przyjęciu 
regulaminu z dnia
08.06.2020r. 

NIE - - - Sygnatura akt:
WSSM.512.4.2020

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar całej Polski. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:
1. Inspirowanie i wspieranie 
inicjatyw oraz akcji obywatelskich 
w celu aktywnego uczestnictwa 
mieszkańców w życiu publicznym.
2. Opracowywanie i wyrażanie 
stanowisk w celu zapewnienia 
realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Wspólpracę z samorządem 
miasta, Urzędem Miasta, 
instytucjami państwowymi oraz 
organizacjami i stowarzyszeniami 
kompetentnymi w zakresie 
realizacji celów stowarzyszenia 
przez przedstawianie analiz, 
wniosków i postulatów, opinii o 
planach miejscowych, szeroko 
rozumianym kształtowaniu 
przestrzeni.

mailto:kaskjestcool@interia.pl
mailto:kaskjestcool@interia.pl


4. Współdziałanie  innymi 
instytucjami, organizacjami i 
osobami dla osiągania wspólnych 
celów statutowych.
5. Organizowanie pikiet i 
manifestacji. 

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza
   / …….. /

         Tomasz Rogoziński 
   Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych 


