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1

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Ekonomicznych
w Lesznie

4.11.2016

1.wspieranie działań
promujących szkołę i
popularyzacja historii
szkoły,
2.współudział w
rozwoju bazy
materialnej szkoły, w
tworzeniu lepszych
warunków do pracy
dydaktycznowychowawczej,
3.wspieranie
właściwego wyboru
kariery edukacyjno zawodowej uczniów,
4.wspieranie rozwoju
sportu, turystyki i
rekreacji oraz
aktywnego
wypoczynku,
5.wspomaganie
działań szkoły na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
6.pozyskiwanie
środków
finansowych z Unii
Europejskiej oraz
innych instytucji.
7.wspieranie
aktywności i
promowanie
osiągnięć uczniów
szkoły.

ul.
Poniatowskiego
2, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pani Marzena
Szpurek Robaczyńska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 2 listopada
2016 r.

NIE

-

-

-

-

Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.współpracę z
Dyrekcją Szkoły,
Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców,
Samorządem
Uczniowskim i
innymi organizacjami
działającymi na
terenie szkoły,
2.współdziałanie z
władzami,
instytucjami oraz
organizacjami
pokrewnymi, a także
stowarzyszeniami
krajowymi i
zagranicznymi,
3.planowanie i
organizowanie
pozalekcyjnego życia
młodzieży w oparciu
o możliwości bazowe
Szkoły,
4.organizowanie
działalności
oświatowej,
kulturalnej i
sportowej,
5.angażowanie
młodzieży do wielu
form aktywności,
dostosowanych do
zainteresowań
związanych z
różnymi dziedzinami
nauki, kultury i
sportu,
6.podtrzymywanie i
upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej, w tym
działania na rzecz
zachowania i rozwoju

lokalnej tożsamości,
tradycji i obyczajów,
7.podejmowanie
działań w zakresie
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego,
8.organizowanie
spotkań absolwentów
poszczególnych klas i
roczników, imprez
rocznicowych oraz
zjazdów
absolwentów Szkoły
oraz spotkań z
profesorami i
wybitnymi
absolwentami,
9.organizowanie
innych przedsięwzięć
mających na celu
utrzymanie więzi
koleżeńskiej między
członkami
Stowarzyszenia,
nauczycielami i
absolwentami Szkoły
oraz wymianę
doświadczeń,
zwłaszcza
organizowanie
imprez naukowych,
kulturalnych lub
rozrywkowych,
10.wspieranie
materialne Szkoły
poprzez zakup
sprzętu oraz
materiałów
dydaktycznych
11.nawiązywanie i
umacnianie więzi
Szkoły z zakładami
pracy absolwentów i
wykorzystanie
wzajemnych
doświadczeń,
12.prowadzenie
działań
popularyzujących
osiągnięcia Szkoły
oraz jej absolwentów
i nauczycieli, w
szczególności
poprzez

2

Stowarzyszenie
Zwykłe
„Pozytywka”

2.01.2017

organizowanie
wystaw, sympozjów,
konferencji
okolicznościowych,
konkursów,
wydawanie książek
oraz innych
materiałów
informacyjnych oraz
pomoc Szkole w
organizowaniu tych
działań, a także
informowanie o
działalności
Stowarzyszenia i
Szkoły poprzez
środki masowego
przekazu, własne
komunikaty i
wydawnictwa
dotyczące
Stowarzyszenia i
Szkoły
13.pozyskiwanie
sponsorów na rzecz
Stowarzyszenia i na
rzecz Szkoły
14.fundowanie
stypendiów oraz
nagród uczniom,
15.udzielanie
pomocy
absolwentom oraz
nauczycielom
Szkoły,
16.podejmowanie
innych form
zgodnych z
przyjętymi
przedsięwzięciami,
jakie okażą się
celowe dla realizacji
regulaminowej
działalności.
1.
Wielopłaszczyznowa
pomoc osobom
starszym oraz
osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Działalność na
rzecz integracji oraz
aktywizacji osób
starszych w obszarze
współdziałania

ul.
Niepodległości
128/8, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Bernadetta
Ratajczak
2. Witold
Wachowiak
3. Małgorzata
Poloczek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 1 stycznia
2017 r.
Zmiana
Regulaminu w
dniu 3 kwietnia
2017 r.

NIE

-

-

-

-

społecznego i
obywatelskiego.
3. Działanie na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
4. Działanie na rzecz
osób w wieku
emerytalnym.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar województwa
wielkopolskiego,
dolnośląskiego,
lubuskiego.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Udzielanie
pomocy finansowej,
rzeczowej i innej
osobom starszym i w
trudnej sytuacji
życiowej.
2. Prowadzenie
działalności
publicystycznej,
informacyjnej i
wydawniczej przy
zastosowaniu
różnych środków
masowego przekazu.
3. Organizację akcji
społecznych,
wykładów,
warsztatów, spotkań,
koncertów.
4. Wspieranie
dialogu
międzypokolenioweg
o i współpracy z
różnymi grupami
społecznymi,
zwłaszcza z osobami
starszymi.
5. Rozwijanie
kompetencji
społecznych
kulturowych i
twórczych.
6. Wsparcie
psychologiczne osób
i grup narażonych na
negatywne zjawiska
społeczne,
ekonomiczne.
7. Upowszechnianie

zdrowego stylu życia
oraz promocja sportu,
szczególnie wśród
osób starszych.
8. Współpracę z
administracją
rządową,
samorządową,
organizacjami
pozarządowymi oraz
ruchami
obywatelskimi, które
nie posiadają
osobowości prawnej.
9. Promocja i
organizacja
wolontariatu.
10. Zbieranie
środków
finansowych i
rzeczowych na
potrzeby działań
stowarzyszenia.
11. Pomoc społeczna,
w tym pomoc
rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.
12. Działalność na
rzecz integracji i
reintegracji
zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
13. Podtrzymywanie
i upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
rozwoju świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej.
14. Ochrona i
promocja zdrowia.
15. Promocja
zatrudnienia i
aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.

16. Działalność na
rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
17. Działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych.
18. Działalność na
rzecz nauki,
szkolnictwa
wyższego, edukacji,
oświaty i
wychowania.
19. Działalność na
rzecz wypoczynku
dzieci i młodzieży.
20. Działalność na
rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego.
21. Działalność na
rzecz wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej.
22. Działalność na
rzecz ekologii i
ochrony zwierząt
oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego.
23.Działalność na
rzecz turystyki i
krajoznawstwa.
24. Upowszechnianie
i ochrona wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich, a
także działań
wspomagających
rozwój demokracji.
25. Działalność na
rzecz ratownictwa i
ochrony ludności.
26. Pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za
granicą.
27. Upowszechnianie
i ochrona praw
konsumentów.

3

Stowarzyszenie
Zwykłe
„Adopcja z
wyobraźnią”

2.01.2017

1. Propagowanie
mądrych adopcji
zwierząt
bezdomnych.
2. Działanie na rzecz
humanitarnego
traktowania zwierząt
poprzez
organizowanie i
prowadzenie akcji
edukacyjnych oraz
współpracę z
instytucjami
propagującymi
humanitarne
traktowanie zwierząt.
3. Niesienie pomocy
zwierzętom
skrzywdzonym i
porzuconym,
udzielanie wsparcia
placówkom/osobom
fizycznym służącym
zwierzętom
bezdomnym,
współpracę z
placówkami/osobami
fizycznymi
niosącymi pomoc
zwierzętom
bezdomnym.
4. Działania w
zakresie zwalczania
zjawiska
bezdomności
zwierząt poprzez
propagowanie
wiedzy o sposobach
ograniczenia
populacji zwierząt.
5. Kształtowanie
właściwego stosunku
do zwierząt,
zwalczanie
przejawów znęcania
się nad zwierzętami.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar województwa
wielkopolskiego,
lubuskiego,
dolnośląskiego.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Współpracę i

ul. Niemiecka
1/6, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pani
Katarzyna
Raczyńska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 1 stycznia
2017 r.

NIE

-

-

-

-

4

Kopernix
E-sport Games

6.03.2017

wspieranie placówek
niosących pomoc
zwierzętom
bezdomnym
(schroniska),
współpracę/wsparcie
osób fizycznych i
organizacji
pozarządowych,
które niosą pomoc
zwierzętom
bezdomnym.
2. Działania na rzecz
znajdowania
bezdomnym
zwierzętom nowych
domów.
3. Organizację akcji
edukacyjnych
służących do wzrostu
świadomości
społeczeństwa na
temat praw zwierząt,
o przyczynach
bezdomności
zwierząt, sposobach
rozwiązania
problemu
bezdomności, o
korzyściach
płynących z zabiegu
kastracji/sterylizacji
zwierząt.
4. Zbieranie środków
finansowych i
rzeczowych na
potrzeby działań
stowarzyszenia.
1. Promocja E-sportu,
2. Działalność
społeczna,
edukacyjna oraz
sportowa,
3. Integracja
społeczności
E-sportowej,
4. Współpraca z
instytucjami
państwowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi w
kraju i za granicą,
5. Kształtowanie
postaw
proesportowych i
prospołecznych

ul. Bolesława
Prusa 33,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Jakuba
Szymanowskieg
o

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 28 lutego
2017 r.

NIE

-

-

-

-

wśród dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych,
6. Umożliwienie
zawodnikom
amatorski,
działającym w
różnych
środowiskach,
konfrontacji
własnych dokonań,
wyszukiwanie graczy
szczególnie
uzdolnionych,
7. Stwarzanie
warunków do
publicznych
kontaktów,
8. Działalność
charytatywna,
9. Działalność
wspierająca rozwój
techniki,
wynalazczości i
innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych
rozwiązań
technicznych w
praktyce
gospodarczej,
10. Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej,
11. Działalność na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
12. Promocja i
organizacja
wolontariatu,
13. Działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczeństw
lokalnych.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

5

Leszczyńskie
Stowarzyszenie
AIRSOFTU

29.03.
2017

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Organizowanie
turniejów
E – sportowych,
2. Warsztaty
społeczne i
edukacyjne,
3. Prowadzenie
strony internetowej,
4. Inicjowanie i
współorganizowanie
akcji w celu
zgromadzenia
środków
finansowych na
działalność statutową
Stowarzyszenia,
5. Rozwijanie
kontaktów i wymiany
doświadczeń z
krajowymi i
zagranicznymi
środowiskami
organizującymi
zajęcia i działania
integracyjne na rzecz
fanów E-sportu,
6. Podejmowanie
działań, które
bezpośrednio lub
pośrednio wiążą się z
podstawowymi
celami
Stowarzyszenia.
1. Propagowanie
zabaw ASG opartych
na rywalizacji Fair
Play,
2. aktywne spędzanie
czasu na świeżym
powietrzu,
3. promowanie
wartości
patriotycznych.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Udzielanie się
społecznie,

ul. Berwińskich
6/1,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Grzegorz
Piórko – Prezes
2. Mateusz
Soloch –
Wiceprezes
3. Mateusz
Dorsz –
Wiceprezes
4. Sebastian
Pauch –
Sekretarz
5. Agata
Majchrzak Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 7 lutego
2017 r.

NIE

-

-

-

-

2. Organizacje
imprez Airsoftowych
oraz pokazów
promujących Airsoft,
3. Organizowanie
imprez
charytatywnych i
spotkań
integracyjnych,
4. Doradztwo i
pomoc organizacyjna
oraz szkolenie
członków innych
podmiotów
zainteresowanych
działalnością
stowarzyszenia,
5. Formowanie
poprawnych postaw
obywatelskich oraz
promocja obronności,
6. Podnoszenie
poziomu
kulturalnego i
sprawności fizycznej
młodzieży i
dorosłych,
7. Czynny udział w
świętach
państwowych,
8. Nabywanie i
doskonalenie wiedzy
i umiejętności w
dziedzinie ASG.
6

Klub
Hodowców
Gołębi
Pocztowych Leszno

10.05.
2017

1. Zrzeszanie
hodowców gołębi
pocztowych,
2. Organizowanie
lotów w ramach
rekreacji,
3. Kształtowanie
pozytywnych cech
charakteru poprzez
rywalizację.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
1. Współdziałanie z
władzami
zainteresowanymi
działalnością klubu,
2. Organizowanie
klubów

ul. Ludowa 11,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Jerzy
Wiśniewski –
Prezes,
2. Piotr
Frąckowiak –
Wiceprezes ds.
gospodarczych,
3. Janusz
Malepszy –
Wiceprezes ds.
lotowych,
4. Piotr Sobota
– Sekretarz,
5. Alojzy
Ratajczak Skarbnik.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 22
kwietnia 2017 r.

NIE

-

-

-

-

7

Stowarzyszenie
Modelarzy
Lotniczych
„LATACZE”
Leszno

02.11.
2017

specjalistycznych
zainteresowań,
3. Propagowanie
wiedzy na temat
hodowli ptaków.
Celem
Stowarzyszenia jest
propagowanie
kultury technicznej
oraz sportu z zakresu
modelarstwa
lotniczego.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Popularyzację
modelarstwa
lotniczego RC.
2. Pokazy lotów
modeli.
3. Organizowanie
zawodów
modelarskich.
4. Wymianę
doświadczeń z
innymi grupami w
kraju i za granicą.
5. Udzielanie
pomocy fachowej dla
początkujących.
6. Szkolenia dla
członków
stowarzyszenia.
7. Utworzenie
ośrodka informacji w
postaci strony
internetowej.
8. Występowanie z
wnioskami i opiniami
do właściwych władz
i urzędów oraz sądów
w sprawach
związanych z
uprawianiem
modelarstwa
lotniczego.
9. Zwracanie uwagi
środków masowego
przekazu oraz
wszelkich środowisk
i grup społecznych na

ul. Zamenhofa
16/4,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Łukasza
Kędziorę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 26
października
2017 r.

NIE

-

-

-

-

pozytywne znaczenie
społecznego udziału
w uprawianiu
modelarstwa
lotniczego.

