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1/2017  Stowarzyszenie 
Naukowe im. 
Havelocka Ellisa 

1) 
 07.11. 
2017 r. 

1.                                                                  
1) Popularyzacja wiedzy z zakresu psychologii  
i seksuologii wśród społeczeństwa,                      
2) prowadzenie własnej działalności naukowej,                          
3) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 
zainteresowanymi. 
2.                              
Rzeczpospolita Polska.               
3.                                                
1) organizowanie spotkań, prelekcji oraz konferencji,                     
 2) prowadzenie czasopisma naukowego 
Psychoseksuologia,  
3) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania,                                             
4) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na 
forum publicznym. 

ul. Anny 
4/7,  
47-200 
Kędzierzyn-
Koźle.         

Zarząd: 
Przewodniczący: 
 Wojciech Oronowicz-
Jaśkowiak   
Sekretarz:  
Marta Sowada           
Skarbnik: Agnieszka 
Oronowicz-Jaśkowiak  
Sposób 
reprezentacji: dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie. 

Nie 
posiada. 

1) 
Uchwała 
E/5/2017         
z dnia 
31.10.20
17r. 

Nie.       Sygn. akt:   
PR.511.49.2014,  
(Nr ew.261/2014),  
PR.512.10.1.2017 

2/2018 Stowarzyszenie 
Zwykłe Załóg 
Pływadeł „Rzeki 
Dzielą – Odra 
Łączy” 

1) 
19.02. 
2018 r. 
 

1. 
1) zrzeszenie żeglarzy, wodniaków i pasjonatów 
turystyki wodnej i krajoznawczej w celu 
rozpowszechniania walorów turystycznych, 
krajoznawczych i innych możliwości zagospodarowania 
rzeki Odry i terenów nadodrzańskich, 
2) organizacja corocznych spływów popularyzujących 
tereny nadodrzańskie, 
3)zwiększenie poszanowania dla rzeki Odry i akwenów 
wodnych w codziennym życiu społeczeństwa, 
4) działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym 
prowadzenie działań mających na celu wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
5) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz 
świadomości obywatelskiej i kulturowej, 
6) propagowanie idei aktywności kulturowej 
społeczeństwa z wykorzystaniem zasobów rzeki Odry i 
akwenów wodnych, 
7) wspieranie działań mających na celu powstanie 
wodniackich klubów sportowych, 
8) inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań 
mających na celu rozwój nadodrzańskiej infrastruktury 
turystycznej (np. ścieżki, wieże widokowe, miejsca 
biwakowe, tablice informacyjne, mapy turystyczne, 
przystanie i wypożyczalnie kajaków i rowerów), 
9)  uświadamianie społeczeństwu kulturotwórczego 
znaczenia rzeki Odry i akwenów wodnych w procesie 
rozwoju społeczeństwa, 
10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między 

ul. 
Zamkowa 
4, 
47-260 
Polska 
Cerekiew 
 

Zarząd: 
Przewodniczący: 
Bronisław Piróg 
Sekretarz: 
Anna Piróg 
Skarbnik: 
Krzysztof Ludwiński 
Sposób 
reprezentacji: 
Dwóch członków 
Zarządu działających 
łącznie, w tym 
Przewodniczącego 
Zarządu. 
 
 

Komisja 
Rewizyjna: 
Przewodni-
czący: 
Ireneusz 
Wiśniewski 
Sekretarz: 
Marian 
Berbecki 
Członek: 
Bronisław 
Makowiecki 
 

Uchwała 
Nr 1/2018 
z dnia 
20.01.20
18 r. 

    Sygn. akt.: 
Or.5051-1/2002 
(Nr ew.142/2001), 
PR.512.1.1.2018 



społeczeństwami, 
11) działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i 
zainteresowań dzieci i dorosłych, 
12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
13) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony 
ludności, 
14) pobudzanie zaplecza biznesowego i 
instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich 
rozwiązań na terenach nadodrzańskich. Budowanie 
płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy 
projektantami, naukowcami a przedsiębiorcami 
poszukującymi sposobów na rozwój swoich 
przedsięwzięć. 
2.  
Rzeczpospolita Polska. 
3. 
1) organizacja i uczestnictwo w spotkaniach 
propagujących idee Stowarzyszenia, 
2) organizacja i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju 
spływach, 
3) aktywne uczestnictwo w imprezach propagujących 
rzekę Odrę i tereny nadodrzańskie, 
4) prowadzenie warsztatów, szkoleń, pokazów 
dotyczących Odry i działalności stowarzyszenia, 
5) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, 
prelekcji, odczytów, 
6) organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i 
sportowych, 
7) działalność wydawnicza, 
8) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, 
9) przygotowanie raportów, ekspertyz, scenariuszy, 
ocen, opinii, programów, 
10) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia, 
11) współpraca z organami władzy publicznej, 
samorządami, środkami masowego przekazu, 
podmiotami gospodarczymi, 
12) występowanie do właściwych wg kompetencji władz 
lokalnych, wojewódzkich, krajowych oraz sądów z 
wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do 
usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu 
publicznego. 
 

             



             

 


