Oddziały Stowarzyszeń bez osobowości prawnych działające na terenie powiatu kamiennogórskiego
nr KRS
organizacji
macierzystej

Adres oddziału

1

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w
Kamiennej Górze (8)

0000043188

ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra

2

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Marciszowie (78)

0000109984

ul. Szkolna 6
58-405 Marciszów

0000042049

Al. Wojska Polskiego 10a
58-400 Kamienna Góra
korespondencja: ul.
Boczna 22/1
58-420 Lubawka

Lp

3

Nazwa stowarzyszenia

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło
w Kamiennej Górze (79)

4

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Kamiennej Górze (80)

0000087131

ul. Sienkiewicza 6a
58-400 Kamienna Góra

5

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w
Kamiennej Górze (81)

0000041349

Al. Wojska Polskiego 1/5
58-400 Kamienna Góra

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy
w Kamiennej Górze (82)

0000198933

Al. Wojska Polskiego 12
58-400 Kamienna Góra

7

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Kamiennej Górze (83)

0000109984

ul. T. Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra

8

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy (84)

0000225587

ul. Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
ochrona praw i interesów członków stowarzyszenia i ich rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem warunków socjalnych, zdrowotnych i
kulturalnych, a także służenie radą i pomocą byłym policjantom i
rencistom policyjnym
poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów,
uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, organizowanie
życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów,
reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i
administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich
problemów wśród społeczeństwa
związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich
społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie
do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności
społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich
ochrona pszczoły miodowej jako integralnego składnika środowiska
naturalnego, stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i
obrona interesów oraz ochrona godności i godnego imienia
pszczelarzy, wszechstronna działalność w zakresie ochrony
środowiska i funkcjonowanie pszczelarstwa
dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy
osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do
rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności
ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym,
zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do
życia, ubogim i bezradnym
troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój,
zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność
poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów,
organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów,
reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i
administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich
problemów wśród społeczeństwa
zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich
okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności
oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu
narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia
społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS
organizacji
macierzystej

Adres oddziału

9

Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP
(85)

0000116212

Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra

10

Związek Sybiraków Oddział w Jeleniej Górze Koło
Kamienna Góra (86)

0000362783

Al. Wojska Polskiego 12
58-400 Kamienna Góra

11

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w
Kamiennej Górze (87)

0000157149

ul. Sienkiewicza 6a
58-400 Kamienna Góra

12

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – Koło Kamienna Góra (Koło Miejskie i
Koło Gminne) (88)

0000106108

ul. T. Kościuszki 6/ Al.
Wojska Polskiego 10;
58-400 Kamienna Góra

13

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska
HUFIEC KAMIENNA GÓRA (89)

0000264246

ul. Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra

14

Polski Związek Wędkarski Koło „Miasto” w Kamiennej
Górze (90)

0000096547

ul. M Skłodowskiej 21
58-400 Kamienna Góra

15

Polski Związek Działkowców ROD „Różanka” i inne
ROD (93)

0000293886

ul. Słowackiego 7
58-400 Kamienna Góra

16

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału
w Kamiennej Górze

0000150507

ul. Lubawska 8;
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed
pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza
uzyskanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty,
emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp., prowadzenie
działalności charytatywnej. świadczenie pomocy członkom oraz
Polakom zamieszkałym za granicami RP
rozwój bazy schronisk młodzieżowych - ich organizowanie, budowa i
prowadzenie, wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych,
uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły,
upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji
młodzieży
kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra
Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk
kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa,
umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego,
społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju
człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i
godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3)
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji,
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4)
stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i
wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy i świecie przyrody,
przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie
potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego,
racjonalne użytkowanie wód, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz
przestrzeganie zasad ochrony i połowu ryb.
Zakładanie i prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, rozwój
ROD…
obrona godności, praw i interesów członków ZNP, aktywne
uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej
oświaty i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania
praw, wolności i godności osobistej, dążenie do powszechnej
dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz
zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych

