
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  

na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016, poz. 644) 

Nr  

 

Nazwa 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia  
zwykłego. 

 

2. Teren działania stowarzyszenia  
zwykłego 

 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 
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stowarzyszenia 
zwykłego 
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1. 

 

Guardian 

 

04.07.2016 

1. Cele: 
1) działanie na rzecz strzelectwa, 
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa 
broni, 
2) popularyzowanie wiedzy z zakresu 
strzelectwa, sportu strzeleckiego i 
kolekcjonerstwa broni, 
3) promocja i popieranie strzelectwa i 
kolekcjonerstwa broni. 
2. Teren działania:  Rzeczypospolita 
Polska 
3.  Środki działania: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, 
pokazów, zawodów sportowych,  
2) współpracę ze wszystkimi osobami i 
instytucjami o podobnych celach 
działania w szczególności z grupami 
rekonstrukcji historycznej, 
3) występowanie z wnioskami i 
opiniami do właściwych organów 

 

Biała Podlaska   

ul. Piaskowa 
6/18 

 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez  

Przedstawiciela 
Arkadiusza 
Popławskiego 

Z-ca 
Przedstawiciela  
Marek Winkler 

 

brak 

 

Uchwała nr 
2/2016 z dnia 
25.06.2016 r. -     
przyjęcie 
regulaminu 

 

nie 

 

nie 

 

nie  

 

nie 

 
 
 
sygn. akt 
PS.512.1 



administracji , 
4) w celu realizacji zamierzeń 
związanych z promocją organizacją 
zawodów sportowych wspieraniem 
strzelectwa i kolekcjonerstwa broni 
stowarzyszenie ściśle współpracuje                
z Fundacją Guardian oraz Klubem 
Sportowym Guardian z siedzibą                  
w Białej Podlaskiej. 
 

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

 

2. 

 

 

Grupa 
Rekonstrukcyjna 
„Bialska 
Drogówka 1960-
1990” 

 

12.09.2016 

 
1. Działalność edukacyjna i 
kolekcjonerska oraz popularyzacja 
historii bialskiej służby ruchu 
drogowego wśród bialskopodlaskiego 
społeczeństwa. 
2. Teren działania: Biała Podlaska                
i Powiat Bialski. 
3.  Środki działania: 
1) kolekcjonowanie umundurowania, 
wyposażenia, replik broni, 
dokumentów, odznak, medali, 
odznaczeń oraz innych pamiątek, 
2) pozyskiwanie i rekonstrukcja 
zabytkowych pojazdów drogówki, 
3) organizowanie okolicznościowych 
wystaw historycznych, 
4) prezentowanie rekonstrukcyjne          
i edukacyjne milicyjnej służby ruchu 
drogowego na okolicznościowych 
imprezach miejskich oraz gminnych 
Powiatu Bialskiego. 

 

Biała Podlaska 

ul. Orzechowa 
46/18 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Kierownika 
Grupy  

Zdzisława 
Kozłowskiego 

 

brak 

 

Uchwała nr II 
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
29.08.2016 – 
zatwierdzenie 
regulaminu  

 

nie 

 

nie 

 

nie  

 

nie 

 

sygn. akt 
PS.512.2 

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

3. 

 

Stowarzyszenie 
Historyczne 
Podlasia 

 

26.09.2016 

1. Cele: 
1) promocja historii i tradycji 
Podlasia, 
2) wymiana informacji 
historycznych oraz doświadczeń 
pomiędzy stowarzyszeniem,                          
a osobami i instytucjami 

 

Biała Podlaska 

ul. Grzybowa 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela  

Miłosza 

 

brak 

Uchwała 
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
08.09.2016 – 
przyjęcie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

sygn. akt 
PS.512.3 



zainteresowanymi. 
2.  Teren działania:  Rzeczypospolita 
Polska 
3.  Środki działania: 
1) organizowanie działań 
edukacyjnych i kulturalnych, 
2) organizowanie pokazów 
historycznych i rekonstrukcyjnych, 
3) promocja historii i sportów 
jeździeckich, 
4) wspierania aktywności fizycznej                   
i społecznej, 
5) organizowanie rajdów                       
i wycieczek konnych, 
6) współpraca pomiędzy 
stowarzyszeniem, a osobami                      
i instytucjami zainteresowanymi. 

50A Kucharczyka 

 

regulaminu 

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

4. 

 

Towarzystwo 
Profilaktyki                     
i Terapii 
Uzależnień                  
od Mediów 
Cyfrowych 

 

05.01.2017 

1.  Celem Stowarzyszenia jest 
działalność: 
a)  z zakresu edukacji, profilaktyki, 
diagnozy oraz terapii uzależnień od 
mediów cyfrowych, 
b)  związana z bezpieczeństwem 
cyberprzestrzeni i psychoterapią 
behawioralną, 
c)  w obszarze ekonomii społecznej, 
d)  zapobiegająca wykluczeniu 
cyfrowemu, przemocy                              
i cyberprzemocy, 
e)  z zakresu wykorzystania nowych 
technologii, 
f)  w zakresie edukacji, profilaktyki, 
diagnozy i terapii uzależnień 
behawioralnych i innych, 
g) certyfikacyjna w zakresie 
uzależnień od mediów cyfrowych              
i społecznych, projektach związanych 
innych uzależnień behawioralnych. 
2.  Teren działania:  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
obszarem kraju w zakresie 
uzasadnionym celami stowarzyszenia 

 

Biała Podlaska 

ul. 
Łukaszyńska 
46/20 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela-- 
Prezesa Zarządu 

Leszka 
Zakrzewskiego 

 

brak 

 

Uchwała 
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
28.12.2016              
o przyjęciu 
regulaminu 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

sygn. akt 
PS.512.4 



3.  Środki działania: 
a) inspirowanie i wspieranie inicjatyw 
oraz akcji obywatelskich  w celu 
aktywnego uczestnictwa mieszkańców 
w życiu publicznym w zakresie 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 
b) działalność informacyjną, 
edukacyjną oraz wydawniczą w celu 
kształtowania odpowiednich postaw              
w zakresie bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni i uzależnień                         
od mediów cyfrowych; 
c)  propagowanie idei zapobiegania 
przemocy, cyberprzemocy, 
wykluczeniu cyfrowemu                        
oraz profilaktyki uzależnień                     
od mediów cyfrowych w życiu 
społeczności lokalnej oraz kraju; 
d) opracowanie i prowadzenie systemu 
certyfikacji w zakresie edukacji, 
profilaktyki, diagnozy, terapii oraz 
psychoterapii uzależnień od mediów 
cyfrowych; 
e) opracowanie i prowadzenie systemu 
certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni; 
f) prowadzenie działań w zakresie 
edukacji, profilaktyki, diagnozy               
i terapii uzależnień od mediów 
cyfrowych i innych uzależnień 
behawioralnych i innych 
g) udział w akcjach społecznych, 
projektach związanych z celami 
Stowarzyszenia. 

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

5.  

 

Stowarzyszenie 
Alba Ducalis 

 

26.04.2017 

1. Cele: 
1) rozwijanie i propagowanie idei 
czynnego kibicowania, inicjatyw, 
postaw i działań sprzyjających 
integracji sympatyków sportowego 
klubu MKS Podlasie Biała Podlaska,  

 

Biała Podlaska 

ul. Sielczyk 23 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela  

 

brak 

Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
24.04.2017                

 

nie 

 

nie 

 

nie  

 

nie 

 
 
 
sygn. akt 
PS.512.5 



 2) wytwarzanie atmosfery zaufania                      
i szacunku do klubu, 
3) poprawa bezpieczeństwa na 
zawodach sportowych i przyczynianie 
się do poprawy atmosfery na 
trybunach, 
4) upowszechnianie aktywności 
fizycznej poprzez organizowanie zajęć 
sportowych, 
5) promowanie idei lokalnego 
patriotyzmu. 
2.  Teren działania:  Rzeczypospolita 
Polska 
3.  Środki działania:  
1) wyrażanie opinii w sprawach 
publicznych istotnych dla jego 
członków, 
2)  działalność na rzecz rozwoju 
przyjaznych człowiekowi nowych 
technik, w tym Internetu, 
3) działalność w zakresie organizacji 
czasu wolnego, sportu, turystyki                   
i rekreacji, 
4) organizowanie poparcia innych osób 
i podmiotów dla działalności 
Stowarzyszenia, 
5) współpraca z instytucjami, 
organizacjami i stowarzyszeniami o 
podobnych celach działania, 
6) gromadzenie środków finansowych 
na realizacje celów statutowych 
Stowarzyszenia 
7) inne działania zgodne z celami 
Stowarzyszenia, inspirowane przez 
jego członków, 
8) współpraca z innymi podmiotami w 
celu promowania patriotyzmu. 

Przemysława 
Skrodziuka 

 

o przyjęciu 
regulaminu 

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



 

6. 

 

Zbór Chrześcijan 

 

05.06.2017 

1. Cele: 
1) Aktywizowanie i integrowanie 
środowiska lokalnego, 
2) podejmowanie działań na rzecz 
rozwiązywania problemów 
społecznych,, 
3) pomoc osobom w kryzysie i ofiarom 
przemocy w rodzinie. 
2.  Teren działania:  Biała Podlaska. 
3.  Środki działania:  
1) organizowanie spotkań 
edukacyjnych, warsztatów                        
oraz wykładów sprzyjających 
integracji lokalnej społeczności, 
2) prowadzenie mediacji                           
oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, 
3) spotkania informacyjno-
wykładowcze  z osobami samotnymi 
oraz ofiarami przemocy w rodzinie, 
4)prowadzenie studium biblijnego             
dla seniorów w ramach 
zagospodarowania wolnego czasu              
oraz wzajemnej integracji społecznej. 

 

Biała Podlaska 

ul. 
Kochanowskiego 
31 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela:
Grzegorza 
Brojka 

 

brak 

Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 2.05.2017                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 
sygn. akt 
PS.512.6 
 

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

7. 

 

Orzechówek 

 

09.10.2018r 

1. Cele: 
1) Rozwijanie i propagowanie postaw 
patriotycznych, inicjatyw i działań 
sprzyjających integracji sympatyków 
oraz mieszkańców Osiedla Młodych w 
Białej Podlaskiej, 
2) Działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz komfortu życia 
mieszkańców Osiedla Młodych w 
Białej Podlaskiej, 
3) Działania na rzecz utrzymania i 
poprawy infrastruktury Osiedla 
Młodych w Białej Podlaskiej, 
4) Kreowanie pozytywnego wizerunku 
Osiedla Młodych w Białej Podlaskiej 
oraz jego mieszkańców, 

 

Biała Podlaska 

ul. 
Łukaszyńska 
2A 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 

Piotra Marczuka  

 

 

brak 

 

Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
21.09.2018 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 
sygn. akt 
PS.512.7 



5) Prowadzenie działalności społeczno-
kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i 
turystyczno-krajoznawczej na rzecz 
środowisk osiedlowych, 
6) Zapobieganie zjawiskom 
niedostosowania społecznego i 
patologii społecznej wśród dzieci i 
młodzieży, 
7) Wspieranie organizacyjne i 
rzeczowe osób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych, które 
podejmują takie działania, 
8) Upowszechnianie wiedzy na temat 
historii Polski 
2. Teren działania: obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej 
3.  Środki działania: 
1) Akcje promujące patriotyzm  oraz 
przybliżające historię osiedla, miasta 
oraz kraju, 
2) Spotkania, konferencje, 
3) Imprezy integracyjne, kulturalne, 
sportowe oraz rekreacyjne. 

Nr  

 

Nazwa 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów 
do ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia  
zwykłego. 

 

2. Teren działania stowarzyszenia  
zwykłego 

 

3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 
zwykłego 
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8. Stowarzyszenie 
Pamięci 

Bogusława 
Kaczyńskiego 

26.07. 2019r. 1.Cele: 
1) Kultywowanie pamięci o 
Bogusławie Kaczyńskim, 
2) Organizacja wydarzeń kulturalno – 
oświatowych, 
3) Dążenie do powstania pomnika 
Bogusława Kaczyńskiego w Białej 
Podlaskiej. 
2.Teren działania: miasto Biała 
Podlaska. 
3.Środki działania: 
1) Zabieganie o fundusze na 
działalność, 
2) Współpraca z placówkami 
kulturalnymi oraz oświatowymi, 
3) Dbanie o dobry wizerunek Białej 
Podlaskiej oraz B. Kaczyńskiego w 
mediach. 

 

Biała Podlaska, 
ul. Francuska 
136 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 
Kamila 
Paszkowskiego 

 

brak 

 

Uchwała nr 2/19  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
24.07.2019 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 
sygn. akt 
ED.512.8 

 

9. 

 

Wrażliwy 
Obywatel 

 

8.03.2021 r. 

1. Cele: 
1) poprawa jakości funkcjonowania 
administracji publicznej, 
2) rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, 
3) ochrona praw człowieka, 
4) ochrona praw zwierząt, 
5) ochrona środowiska, 
6) popularyzacja nauki i edukacja 
prawnicza, 
7) promocja kultury i sztuki, 
8) promocja zdrowego trybu życia i 
sportu, 
9) promocja Lubelszczyzny. 
2. Teren działania: obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Środki działania:  
1) prowadzenie badań i analiz 
dotyczących działalności, organizacji i 
stanu administracji publicznej oraz 
realizację projektów naukowo-
badawczych w tym obszarze, 
2) gromadzenie danych o administracji 

 

Biała Podlaska, 

ul. 
Łukaszyńska 
31/12 

 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 
Andrzeja 
Halickiego 

 

brak 

 

Uchwała nr 2/21  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
16.02.2021 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 

nie 

 
sygn. akt 
ED.512.9 



publicznej w szczególności w ramach 
informacji publicznej, 
3) wyrażanie stanowisk, opinii, 
składanie wniosków i petycji do 
organów władzy publicznej, 
4) podejmowanie działań w celu 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz promowania postaw 
prospołecznych, 
5) podejmowanie działań w celu 
ochrony praw człowieka oraz ochrony 
praw zwierząt, 
6) podejmowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, 
7) udział w wydarzeniach naukowych 
(projekty, konferencje naukowe, itp.) 
8) udział w imprezach kulturalnych 
(wystawy, warsztaty, spotkania 
autorskie, itp.) i ich organizacji, 
9) podejmowanie działań 
zachęcających do zdrowego trybu 
życia i aktywności sportowej, 
10) podejmowanie działań w celu 
promocji Lubelszczyzny jako miejsca 
rozwoju nauki, kultury i sztuki, 
11) podejmowanie działań w celu 
promocji Południowego Podlasia oraz 
Wyżyny Lubelskiej, 
12) współpracę z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz z 
organizacjami o podobnych celach 
działania. 
 



10. Odrodzenie 28.01.2022 r. Cele: 
1) rozwój regionu 
2)pomoc społeczna 
3)kształtowanie postaw 
prospołecznych,  propaństwowych 

Biała Podlaska, 
ul. Jatkowa 14 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 

Jana 
Staszewskiego 

brak Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
16.01.2022 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

nie nie nie nie sygn. akt 
ED.512.10

11. Bezpieczna Biała 19.08.2022 r. 1. Cele: 

1) wspieranie jednostek OSP na terenie 
miasta i powiatu, 

2) zrzeszanie służb mundurowych 
funkcjonujących na terenie miasta powiatu, 

3) uświadamianie jak ważna jest pierwsza 
pomoc medyczna.  

          2.    Teren działania stowarzyszenia: 

Miasto Biała Podlaska oraz powiat bialski. 

Biała Podlaska 

Ul. Janowska 
11G 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 

Adrianna 
Sałamacha 

brak Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
16.08.2022 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

nie nie nie nie sygn. akt 
ED.512.11 

12. Bialskopodlaski 
Muzyczny Klub 

Seniora 
„TELSTAR” 

17.10.2022 r. Celem działania Stowarzyszenia jest 
zwiększenie aktywności seniorów poprzez: 

1. Zachęcenie do nauki gry na 
instrumentach muzycznych jako 
pożyteczne ćwiczenie  umysłowe 
przynoszące wiele korzyści 
zdrowotnych oraz poprawę 
jakości życia. 

2. Zachęcanie grających seniorów 
do kontynuowania gry i 
występów przed publicznością. 

3. Wspólne granie, śpiewanie i 
słuchanie muzyki 

Biała Podlaska 
ul. Witosa 34 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 
Mirosława 
Radeckiego 

brak Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
06.10.2022 r.            
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

nie nie nie nie sygn. akt 
Ks.512.12 



 

 

4. Inne formy aktywności 
muzycznej w tym łączność 
międzypokoleniowa  

13 Stowarzyszenie 
„Podaj Dłoń” 

19.10.2022 r. Celem działania Stowarzyszenia jest:  

1. Prowadzenie działalności 
edukacyjnej i kulturalnej. 

2. Wspieranie dzieci i młodzieży 
oraz rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej. 

3. Stwarzanie możliwości 
wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób 
niepełnosprawnością.  

4. Wspierania i pomocy w 
przedsięwzięciach edukacyjno-
kulturalnych w szczególności na 
rzecz dzieci i młodzieży.  

5. Krzewienie polskiej kultury 
narodowej i ludowej w kraju. 

6. Prowadzenie działalności 
edukacyjnej i popularyzatorskiej.  

7. Animacja wydarzeń kulturalnych 
promujących polską tradycję 
patriotyczną, folklorystyczną, 
ludową i religijną.  

 

Biała Podlaska 
ul. Jana III 
Sobieskiego 
3/61 

Stowarzyszenie 
reprezentowane 
jest przez 
Przedstawiciela: 

Agnieszka Zając 

brak Uchwała nr 2  
zebrania 
założycielskiego 
z dnia 
10.10.2022 r.                
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 

nie nie nie nie sygn. akt 
Ks.512.13 


