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Cele stowarzyszenia 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej i ludowej, działanie na rzecz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej, społecznej, kulturowej oraz 
informowanie o dorobku społeczności lokalnej. 
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich. 
3. podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie i zwiększenie 
społecznego i politycznego zaangażowania jednostek i grup społecznych w 
funkcjonowanie społeczności lokalnej. 
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. 
5.  szerzenie fachowej wiedzy w zakresie ochrony ludności przy wytępieniu 
klęsk żywiołowych, katastrof w ruch lądowym. 
6.  Inicjowanie działań, których celem jest dostarczanie rolnikom i społeczności 
wiejskiej informacji umożliwiających im korzystanie ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej. 
7.  Współpraca z innymi organizacjami o zbliżonym charakterze. 
8.   Działanie na rzecz tworzenia miejsc wypoczynku, rekreacji, ośrodków 
zainteresowań wspierających rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży. 
9  . Przygotowanie materiałów informacyjnych, w tym działalność wydawnicza. 
10 .Upowszechnienie informacji na temat programów pomocnych Unii 
europejskiej 
11. Inicjowanie programów edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
przybliżenie problematyki ochrony środowiska. 
12 . Podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków. 
13 . Organizowanie spotkań edukacyjnych w zakresie nauk humanistycznych 
ekonomicznych i technicznych  
14 . Działalność charytatywna. 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1)  Organizowanie wykładów, odczytów, sesji, seminariów spotkań 

panelowych, debat, zgromadzeń i innych; 
2) Kierowanie do władz, instytucji i organizacji wniosków, petycji, 

projektów, rozwiązań prawnych, gospodarczych, kulturowych 
związanych z celami działania Stowarzyszenia, oraz w razie potrzeby 
zbieranie podpisów na ich rzecz; 

3) Organizowanie w różnych formach w ramach dozwolonych przez prawo 
akcji protestacyjnych; 

4) Wydawanie oświadczenie prasowych; 
5) Wydawanie informatora lub gazety Stowarzyszenia; 
6) Przeprowadzanie ankiet dotyczących obszaru będącego w sferze 

zainteresowań Stowarzyszenia  
7) Pracę wolontariuszy, 
8) Współprace z jednostkami administracji państwowej, instytucjami 

samorządowymi, związanymi, organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, w celu realizacji zadań 
statutowych 

9) Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych i opracowywanie na 
ich podstawie ekspertyz i raportów.  

Dane dotyczące składu zarządu Osoba reprezentująca Jan Bańkowski 
Sekretarz Magdalena Betlej  
Przewodniczący Waldemar Macheta  Stanisław Warunek 

Dane dot. sposobu reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: Przewodniczącego 
Stowarzyszenia lub  Skarbnika wraz Członkami Zarządu. 

Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, 
osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Uwagi  brak 
 


