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Publikacja powstała jako jedno z działań w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Opisuje 

różne wydarzenia w ramach ekonomii społecznej oraz promuje lokalne organizacje – zawiera 16 opisów 

przykładowych organizacji pozarządowych, które zaprezentowały swój dotychczasowy dorobek, główne 

sukcesy i efekty działalności oraz najważniejsze planowane przedsięwzięcia.  

 

Niniejsza publikacja skierowana jest do przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.  

 

Realizowany dotychczas przez 12 miesięcy projekt, dzięki umiejętnemu zaangażowaniu kadry realizującej, 

pokazał sporo dobrych przykładów, elementów solidaryzmu, aktywności i społecznej odpowiedzialności.  

W dużej mierze zaobserwowana samozaradność oparta jest głównie na pracy wolontariuszy  

i subsydiowaniu, jak też zatrudnianiu pracowników mających za zadanie wypracowanie dochodów na 

realizacje celów statutowych, wspólnych dla członków stowarzyszenia. 

 

Działania podjęte w ramach projektu mają za zadanie zwiększenie wiedzy beneficjentów, wzrost poziomu 

integracji społecznej, zapewnienie lepszej współpracy między podmiotami, zwiększenie poczucia własnej 

wartości i poczucia przydatności do lokalnej społeczności a także wzrost zaangażowania społecznego  

i podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ekonomii społecznej, korzyści płynących  

z funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zatrudniania pracowników w NGO.  

 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się przydatną bazą partnerów z powiatu lęborskiego, 

podmiotów posiadających duży kapitał ludzki, jak i duże doświadczenie w animowaniu środowiska 

lokalnego, otwartych na współpracę również w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii społecznej, opartej  

o samoorganizowanie, aktywność społeczną oraz nastawienie na dobro wspólne w duchu solidarności a nie 

partykularyzmu i konkurencji. 

 

 

  

 

Ryszard Wenta  
 

 

Przewodniczący   

Zarządu Powiatu Lęborskiego  
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ROZDZIAŁ I. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

 

 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony jako pierwszy fundusz 

strukturalny Wspólnot Europejskich. Powołano go do życia w roku 1957 na mocy 

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Dziś EFS jest 

jednym z największych funduszy strukturalnych Unii
1
.  

 

Podstawowym zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest inwestowanie w zasoby ludzkie poprzez 

poprawę perspektyw ludzi na rynku pracy oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Wspiera 

finansowo działania skierowane na zapobieganie bezrobociu i jego zwalczanie, polepszenie sytuacji 

pracowników, umożliwienie pracownikom zdobycia kwalifikacji oraz podniesienie przez nich umiejętności 

zawodowych. 

 

 Europejski Fundusz Społeczny pełni rolę instrumentu polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia 

na obszarze Unii Europejskiej, przyczyniając się do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia.  

W realizacji polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia EFS opiera się na czterech filarach Europejskiej 

Strategii Zatrudnienia, tzw. Strategii Lizbońskiej: 

 
 

Z jak Zatrudnialność – państwa członkowskie zobowiązują się przede wszystkim do podjęcia takich 

działań, które będą charakteryzowały się przejściem od biernych form zwalczania bezrobocia do aktywnych 

form, ze szczególnym naciskiem na walkę z długotrwałym bezrobociem. Działania realizowane w ramach 

filaru to przede wszystkim wzmacnianie znaczenia kształcenia, wspieranie programów szkoleniowych  

i praktyk zawodowych, przygotowanie programów doradczych i podwyższenie jakości pośrednictwa pracy. 

 

P jak Przedsiębiorczość – obejmuje działania, których zadaniem jest stworzenie właściwego klimatu dla 

tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Działania realizowane 

w ramach filaru to przede wszystkim działania wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, czyli  

upraszczanie formalności administracyjnych, upraszczanie systemu podatkowego, szkolenia przygotowujące 

do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. 

 

                                                           
1 Polityka społeczna UE, Studium Prawa Europejskiego pod patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Skrypt nr 10, Warszawa 2005, s.10. 
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A jak Adaptacyjność – obejmuje działania zmierzające do podniesienia zdolności adaptacyjnych 

uczestników rynku pracy. Na współczesnym rynku pracy konieczne jest posiadanie umiejętności 

dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych, społecznych, wymagań stawianych przez 

pracodawców. W ramach tego filaru realizowane są działania, na przykład poprzez szkolenia i warsztaty  

z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

 

R jak Równość szans – filar ten poświęcony jest zagadnieniom związanym z zapewnieniem równości  

w zakresie zatrudnienia, dostępu do edukacji oraz zwalczania różnych przejawów nierówności  

i dyskryminacji. 

 

Priorytety i działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-

2013 zostały zapisane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
2
 

W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004-2006) EFS przeznaczony był na 

realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i jednego z priorytetów 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2 ZPORR). Część środków  

z EFS przeznaczona była na udział Polski w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, ukierunkowanej na 

przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.
3
 EQUAL był częścią 

strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy  

i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Miał na celu testowanie i promowanie, w drodze współpracy 

ponadnarodowej, nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku 

pracy
4
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx 

3 Fundusze Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy, red. Prof. Dr J. Babiaka, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 194. 
4 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – wprowadzenie, www.equal.gov.pl, stan na 30 kwietnia 2010 r.  

http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx
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ROZDZIAŁ II. EKONOMIA SPOŁECZNA W POKL 
 

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) jest wzrost zatrudnienia i spójności 

społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których 

należą:  

– podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo  

– zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  

– poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących  

w gospodarce  

– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej 

na wiedzy  

– zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług 

wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  

– wzrost spójności terytorialnej. 

 Twórcy POKL formułując programy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej skoncentrowali 

się na tych organizacjach, które kreują miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie i tym samym 

wpisują się w realizację celów dla zatrudnienia i integracji społecznej. 

 Zgodnie ze słownikiem terminologicznym Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki podmioty ekonomii społecznej zostały zdefiniowane następująco: 

W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w m.in. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie
5
 (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. 

zm.). 

 Niektóre podmioty ekonomii społecznej zostały zdefiniowane jako instytucje pomocy  

i integracji społecznej. Są to między innymi:  

– jednostki zatrudnienia socjalnego - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej 

(KIS), 

– organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, 

– zakłady aktywności zawodowej,  

– warsztaty terapii zajęciowej,  

– inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym 

celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

W związku z tym PO KL definiuje ekonomię społeczną nie poprzez jej funkcje (przedmiotowo), ale poprzez 

formy prawne (podmiotowo). Podmioty ekonomii społecznej dzielone są na te o charakterze czysto 

integracyjnym (CIS, KIS, Zakłady Aktywności Zawodowej) i te ekonomiczne (m.in. spółdzielnie socjalne).  

Organizacje pozarządowe mogą, w zależności od zakresu swojego działania, należeć zarówno do pierwszej, 

jak i drugiej grupy.
6
 

                                                           
5 Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  
6 Opracowanie „Ekonomia Społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” przygotowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej EKES 
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Pojęcie ekonomii społecznej, nazywanej też ekonomią solidarności czy ekonomią obywatelską jest 

bardzo szerokie. Termin ten najczęściej definiuje się w dwojaki sposób: 

– jako sektor (w wymiarze instytucjonalno – prawnym) 

– jako metodę działania (polegającą na osiągnięciu celów społecznych metodami gospodarczymi). 

Ekonomia społeczna jest próbą połączenia gospodarowania z budowaniem więzi społecznych. Dąży do 

wielu innych wartości poza efektem ekonomicznym – wzmacniania spójności społecznej, budowania 

zaufania, zwiększania zatrudnienia i bezpieczeństwa ekonomicznego, umacniania lokalnej tożsamości. 

 

Ekonomia społeczna adresowana jest przede wszystkim do grup defaworyzowanych i zaniedbanych 

społecznie. To działalność na rzecz dobra wspólnego, która nie jest wyłącznie nastawiona na zysk 

gospodarczy, ale na zysk społeczny, gdzie cały dochód jest przeznaczany na rzecz dobra wspólnego
7
.      

 

Przedstawiamy 9 kryteriów
8

, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się  

w ekonomię społeczną: 

Kryteria ekonomiczne: 

– prowadzenie w sposób względnie ciągły i regularny działalności w oparciu o instrumenty 

ekonomiczne; 

– niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; 

– ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 

–  istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. 

Kryteria społeczne: 

– wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; 

– oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 

– specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; 

–  możliwie wspólnotowy charakter działania; 

– ograniczona dystrybucja zysków. 

Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych 

do tego sektora nie wymaga się jednak spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich
9
. 

  

Na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przewidziano m.in. 

następujące działania:  

– Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”, którego celem jest 

promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, 

budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, a także samozatrudnienie. 

– Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” w tym: 

o Poddziałanie 7.2.1 - wsparcie m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe dla tworzenia  

i działalności podmiotów integracji społecznej;  

o Poddziałanie 7.2.2 - wspieranie utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia ekonomii 

społecznej, które umożliwiają rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, 

świadczących usługi: prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, budujących 

partnerstwa lokalne oraz promujące ekonomię społeczną.  

                                                           
7
 http://www.siwbarka.org.pl/ekonomia.html 

8 Autorem definicji 9 kryteriów jest  Europejska Sieć Badawcza EMES  
9 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 
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ROZDZIAŁ III. PODMIOTY PRAWNE ZAKRESU EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 

 
Ekonomia społeczna, to przede wszystkim instytucje stanowiące „rdzeń” tego środowiska – tzw. 

przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski  

w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub 

zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.  

  

Poniżej przedstawiamy formy prawne podmiotów, które zgodnie z opracowaniem „Ekonomia społeczna  

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” w mniejszym lub w większym zakresie wpisują się  

w działania ekonomii społecznej. Nie powinno się jednak automatycznie wszystkich organizacji 

działających w formule stowarzyszenia czy spółdzielni pracy, automatycznie kwalifikować jako podmioty 

ekonomii społecznej.     

 

1. Najliczniejszą grupę podmiotów ekonomii społecznej stanowią organizacje pozarządowe, najliczniej 

reprezentowane przez stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opierające 

swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem, że dochód  

z tej działalności będzie przeznaczony na cele statutowe, nie będzie przeznaczony do podziału między 

jego członków. Działalność stowarzyszeń reguluje ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. 

 

2. Fundacja jest organizacją powołaną dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (przy 

czym gospodarcze cele nie mogą być celami zarobkowymi). Fundacja jest ustanawiana przez osoby 

fundatorów (osobę fundatora), którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Fundacja może 

prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów, a wartość jej środków majątkowych 

przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1 000 złotych. Środki uzyskane z 

działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową. Działają na podstawie 

ustawa  

z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przepisów statutu fundacji. 

 

3. Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym  

i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność 

gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na 

rzecz swoich członków i ich środowiska.  

 

 Największe znaczenie z punktu widzenia ekonomii społecznej mają następujące typy spółdzielni: 

– Spółdzielnia pracy, gdzie przedmiotem gospodarczej działalności jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, która jest niezbędna dla realizacji celu 

gospodarczego każdej spółdzielni pracy. Spółdzielnia i wszyscy jej członkowie maja obowiązek 

nawiązywania stosunku pracy i pozostawania w nim. Działalność spółdzielni reguluje ustawa Prawo 

Spółdzielcze z 1982 r. z późn. zm. 
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– Spółdzielnia Inwalidów i Spółdzielnia Niewidomych  cechuje się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przedmiotem działalności jest 

zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych poprzez pracę w prowadzonym wspólnie 

przedsiębiorstwie. Cechują się wysokim poziomem zabezpieczeń socjalnych i bogatym wachlarzem 

form pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji. Z tego funduszu finansowana najczęściej jest 

opieka medyczna, przychodnia rehabilitacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, lekarstwa i inne. 

– Spółdzielnia socjalna to pierwsza w Polsce forma prawna, która na podstawie ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, została określona jako przedsiębiorstwo społeczne. 

Przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 

członków. Działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Spółdzielnię socjalną 

może założyć co najmniej pięć osób spełniających następujące warunki: są osobami bezrobotnymi lub 

bezdomnymi realizującymi indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od 

alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od 

narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie 

opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy realizujący 

indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia socjalna nie może liczyć więcej 

niż pięćdziesięciu członków. 

  

4. Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację zawodową i społeczną 

poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych. CIS 

nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz 

organizacji pozarządowych, pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Beneficjentami CIS są te same grupy osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną. Działalność CIS 

reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

 

5. Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa  

w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 

kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób  

o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Pomaga podejmować wspólne inicjatywy  

i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, między innymi zmierzające do tworzenia 

własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację 

pozarządową. Działalność KIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym. 

 

6. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) nie jest samodzielną formą prawną. Jest organizacyjnie  

i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. O utworzenie 

ZAZ ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których statutowym zadaniem 

jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Tworzy się je w celu zatrudniania 

osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych  

w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 

przygotowania ich do życia w otwartym środowisku. ZAZ może prowadzić działalność gospodarczą. 
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Działalność ZAZ reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 

7. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, przy 

czym nie jest nastawione na zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową  

w zamian za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności. Zawiązana 

w ramach TUW grupa ubezpieczających połączona jest wspólnotą interesów jej członków. Działalność 

TUW reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

 

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką (nie oddzielną 

osobą prawną).  Stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności, 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub 

przez inne podmioty. Warsztaty Terapii Zajęciowej bywają traktowane jako podmiot ekonomii 

społecznej. Ustawodawca dopuszcza istnienie dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych 

przez uczestników warsztatów w ramach realizowanego programu terapii. Jednakże zgodnie  

z przepisami, co do zasady, działalność WTZ jest działalnością o charakterze niezarobkowym. 

Działalność WTZ reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

 

9. Przedsiębiorstwa społeczne działające na bazie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w celach niezarobkowych. Spółka może być 

zakładana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. przez fundacje, stowarzyszenia). Powstanie 

spółki z o.o. wymaga: zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienia przez 

wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.zł,  

powołania zarządu, komisji rewizyjnej oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Działalność Przedsiębiorstw Społecznych reguluje Kodeks spółek handlowych.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

 Opracowanie „Ekonomia Społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” przygotowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej EKES 
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ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIA POWIATU LĘBORSKIEGO NA RZECZ 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 

W ramach rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w Starostwie Powiatowym 

w Lęborku powstał projekt pt. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu 

Lęborskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Działania zrealizowane w ramach projektu:  

 

1. Działalność Inkubatora Ekonomii Społecznej. Inkubator powstał w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Lęborku i stanowi miejsce spotkań dla podmiotów ekonomii społecznej, gdzie 

wspólnie planuje się nowe inicjatywy i prowadzi zajęcia. W ramach Inkubatora Ekonomii 

Społecznej świadczona jest również bezpłatna pomoc doradcza dotycząca aspektów prawnych, 

rachunkowości, promocji, marketingu oraz zarządzania z zakresu funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej. Inkubator Ekonomii Społecznej oferuje także organizacjom pozarządowym  

i ich członkom udział w bezpłatnych szkoleniach. Dzięki udziałowi w szkoleniach beneficjenci mają 

możliwość integracji i zwiększenia swojej wiedzy. 

 

 
 

                

2. Powstanie filmu promocyjnego „Ekonomia społeczna w powiecie lęborskim” – zwiększenie 

partnerstwa na rzecz rozwoju ES. Film zawiera prezentacje działalności sześciu wybranych 

organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego w zakresie ekonomii społecznej. 

Z organizacjami, których działalność przedstawiono w filmie zawarto Porozumienie w celu rozwoju 

partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej i promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia  

w sektorze.  
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3. Podniesienie kwalifikacji członków organizacji i pracowników sektora ekonomii społecznej 

poprzez organizację szkoleń.   

 „Możliwość zarobkowania, pozyskiwania środków, zakładanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej” – 20 uczestników;  

 „Wzmacnianie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania środków i realizowania projektów” –  

2 szkolenia, 40 uczestników;  

  „Praca z osobami wykluczonymi społecznie oraz ich rodzinami” – 3 szkolenia, 60 

uczestników; 

 „Rozliczanie zadań, grantów, projektów i innych środków zewnętrznych” – 2 szkolenia, 40 

uczestników; 

 „Zasady rachunkowości w NGO” – 3 szkolenia, 60 uczestników;  

 „Rozwój osobisty przedstawicieli NGO podstawą prowadzenia działalności w sektorze ES” 

– 20 uczestników; 

 „Skuteczna komunikacja, metody radzenia sobie ze stresem oraz twórcze rozwiązywanie 

problemów NGO” – 20 uczestników; 

W ramach zadania odbyło się 13 szkoleń, które trwały łącznie 42 dni. 106 beneficjentów z 32 

organizacji pozarządowych podniosło swoje kwalifikacje w zakresie sprawniejszego  

i kompleksowego działania w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, większej 

samodzielności i wzrostu aktywności wewnątrz organizacji, jak i w lokalnym środowisku.      

               

4. Organizacja spotkań „Ekonomia Społeczna – zakorzenienie hasła ES wśród mieszkańców 

powiatu lęborskiego”. W Starostwie Powiatowym w Lęborku organizowane były spotkania, które 

dotyczyły podstawowych zagadnień z dziedziny ekonomii społecznej, korzyści płynących  

z funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i zatrudniania pracowników. W ramach projektu 
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przeprowadzono 10 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 268 osób – 212 osób z powiatu 

lęborskiego i 56 osób z powiatu wejherowskiego, słupskiego i kartuskiego.  Spotkania przyczyniły 

się do wzrostu świadomości mieszkańców powiatu na temat ES i przedsiębiorstw społecznych. 

              

5. Organizacja Targów Ekonomii Społecznej podczas Jarmarku św. Jakuba Apostoła w Lęborku  

w dniach 23-25 lipca 2010 roku. Targi dla organizacji pozarządowych były doskonałą okazją do 

promocji, zaprezentowania swego dorobku, pokazania się społeczności lokalnej oraz pozyskania 

nowych członków. Osoby, które wstąpią do organizacji, poznają nie tylko jak wartościowa jest praca  

w NGO, co daje wolontariat, ale jak bardzo społecznie użyteczne są organizacje pozarządowe.  
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6. Organizacja plenerowego spotkania integracyjnego w dniu 18 czerwca 2010 roku w Szklanej 

Hucie – w Bazie Harcerskiej „Róża Wiatrów”. Celem spotkania była integracja przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób, które 

dzięki zorganizowanym zabawom i udziale w grach integracyjnych miały możliwość poznania się na 

neutralnym gruncie i nawiązania większej współpracy. 

 

 

 
 

  

7. Wydanie publikacji na temat ekonomii społecznej w powiecie lęborskim, opisującej podjęte 

działania w ramach projektu oraz promującej lokalne organizacje i ich działalność. 
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O ORGANIZAJACH 

POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  

NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO 

 

Ekonomia społeczna dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, 

można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, 

podopiecznych) nad maksymalizacją zysku, pochodzącego z działalności gospodarczej. Oznacza to, że dla 

jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. 

 

Jej naczelną zasadą jest przewaga działania na rzecz społeczeństwa zagrożonego wykluczeniem 

społecznym, ubóstwem, uzależnieniem czy bezrobociem. Podmioty tego sektora działają jednocześnie jako 

instytucje społeczne i gospodarcze.  

 

Ekonomia społeczna oznacza: 

 dla osób indywidualnych – szanse na porzucenie pozycji klienta, osoby zależnej od pomocy innych; 

 dla organizacji – umiejętność zdobywania środków na własne działania; 

 dla wspólnot – umiejętność samodzielnego formułowania strategii rozwojowych opartych na 

własnych zasobach.    

 

Poniżej przedstawiamy kilkanaście organizacji pozarządowych działających w sektorze ekonomii społecznej 

na terenie powiatu lęborskiego z informacją o ich potencjale, sukcesach oraz planowanych 

przedsięwzięciach.   
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Nazwa organizacji 
1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I 

INWALIDÓW – Zarząd O. Rejonowego 
 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 59/8621 404 

ul. Korczaka 6, 84-300 Lębork 

Godz. otwarcia biura 
wtorek  9.00 –17.00 

czwartek i piątek 9.00-13.00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego 

kraju. Główne obszary działania:  

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans, tych rodzin i osób; 

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Dane indentyfikacyjne: 

Numer KRS 0000109984 

Numer REGON 000776019 

Numer NIP 839-17-62-094 

Przewodniczący organizacji (numer 

telefonu) 

Andrzej Kaczorowski 603-135-599 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji  

– poprawa warunków socjalno – bytowych emerytów, rencistów i inwalidów; 

– uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, 

ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; 

– organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów; 

– reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich 

problemów wśród społeczeństwa.  

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Przy Oddziale w Lęborku działają jeszcze 4 koła: nr 1 w Łebie, nr 2 w Wicku, nr 3 w Nowej Wsi Lęborskiej i nr 4  

w Mostach. Co roku organizowane są: obchody Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Spotkania Opłatkowe.  

W spotkaniach uczestniczą członkowie stowarzyszenia, którzy wymieniają swoje doświadczenia i prowadzą rozmowy  

z różnymi osobami zaproszonymi z władz samorządowych, parlamentarzystami, z kierownictwa MOPS, PCPR-u, 

przedstawicielami innych zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń. Organizowane są także wycieczki turystyczno – 
krajoznawcze w liczbie od 8 do 10 w każdym roku. Przy oddziale powołano chór mieszany „Radość Życia”, który występuje 

na wszystkich spotkaniach związkowych oraz na innych imprezach jak np. Lęborskie Dni Jakubowe. Prowadzona jest 

gimnastyka rekreacyjno – ruchowa. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzony jest także cykl spotkań „Rady  

i Porady” raz w miesiącu. Co miesiąc członkowie stowarzyszenia spotykają się w Restauracji „Różana”. Zapraszane są tam 

osoby, które wygłaszają krótkie (20-30 minut) referaty na różne tematy, potem odbywa się zabawa taneczna. Co roku 

stowarzyszenie uczestniczy w Festynach Rekreacyjno Wypoczynkowych w Pucku i Przechlewie, z których przywozi medale  

i puchary. Stowarzyszenie przyczyniło się do powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  

w Lęborku.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– utworzenie Koła nr 5 PZERiI w Cewicach; 

– wystąpiono do Burmistrza Miasta Lęborka o rozważenie otwarcia Rodzinnego Środowiskowego Domu Opieki Społecznej 

„Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, emerytów”; 

– wystąpiono do Burmistrza Miasta Lęborka o powołanie Rady ds. Seniorów. 
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Nazwa organizacji 2. STOWARZYSZENIE LĘBORSKIE BRACTWO 

HISTORYCZNE  

 
Dane Tele/adresowe 

 

tel. 501-389-579,  fax 59/8632-049 

ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork 

e-mail:  mayris@wp.pl, www.lbh.trim.pl; hpwl.rycerze.net;  

Godz. otwarcia biura 
Spotkania części historycznej – ostatnia sobota miesiąca; 
Spotkania części rekonstrukcyjnej – ostatnia niedziela m-ca; 

Miejsce: Muzeum w Lęborku godz. 10.00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego kraju. Główne obszary 
działania:  

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej;  

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

Dane indentyfikacyjne: 

Rok powstania 1995 

Numer KRS 0000048743 

Numer REGON 770860858 

Numer NIP 841-13-67-479 

Prezes organizacji (numer telefonu) Daniel Żegunia 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 
Bractwo zajmuje się: propagowaniem historii ziemi lęborskiej i rozwojem kultury fizycznej u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem fechtunku, 

jazdy konnej, odtwarzaniem tańców i pieśni z dawnych epok; 

Zadania Bractwa realizuje się w ramach:  
– utworzenia uporządkowanej dokumentacji miasta Lęborka na podstawie zgromadzonych zbiorów; kontaktów z archiwami w kraju i za granicą; 

– publikacji prac jego członków zarówno w Biuletynach Lęborskiego Bractwa Historycznego jak i na innych łamach; 

– organizowania kursów, festynów, turniejów pokazowych oraz odczytów i innych działań o charakterze gospodarczym; 

– uczestnictwa w turniejach organizowanych przez inne bractwa; odtwarzania historycznych bitew; innych spraw w zakresie kultury i rekreacji. 
Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Publikacja od 1995 r. 32 Biuletynów Historycznych Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku o historii ziemi lęborskiej.  
Współorganizacja od 1999 r. wraz z Muzeum w Lęborku 11 wystaw tematycznych na wieży kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w ramach Jarmarku  

św. Jakuba i Lęborskich Dni Jakubowych. Współuczestnictwo w publikacji 3 albumów tematycznych przedstawiających fotografie Lęborka z przełomu XIX 

i XX wieku. Organizacja od 1999 roku 10 konkursów historycznych z cyklu „Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej” Inwentaryzacja majątków 
szlacheckich – dwory i pałace –oraz Inwentaryzacja kościołów i cmentarzy –Publikacja „Baśni znad Łeby”- zbioru legend, bajek i baśni z ziemi lęborskiej. 

Publikacja przewodnika po gminie Cewice. Organizacja 5 Turniejów Rycerskich w Lęborku podczas święta patrona miasta w latach 1997 – 2007, 

Przeprowadzanie Żywych Lekcji Historii, Udział w ważniejszych wydarzeniach i imprezach:  
– czterokrotna współorganizacja inscenizacji bitwy pod Świeciem w latach 2006 – 2009; 

– trzykrotny udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w latach 2004 – 2006; 

– organizacja „Biesiady Staropolskiej” dla uczestników międzynarodowego projektu „Cutourest” w 2006 roku;  
– udział w XXV Dniach Hanzeatyckich w Tartu w Estonii oraz XXVI Dniach Hanzeatyckich w Osnabrück w Niemczech w latach 2006 – 2007;  

– udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem – lipiec 2010;  organizacja inscenizacji bitwy pod Świecinem – 7 sierpnia 2010;  

– udział w inscenizacji oblężenia Chojnic – 28 sierpnia 2010; organizacja XI Konkursu wiedzy o Ziemi Lęborskiej- wrzesień 2010; 
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych. W latach 2005-2009 zrealizowano z sukcesem 5 zadań publicznych na łączną kwotę dotacji niemal 30.000 zł.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 
– przeprowadzenie Żywych Lekcji Historii dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego – ze wsparciem ze środków Powiatu Lęborskiego – 14-15 

września 2010; organizacja Turnieju Rycerskiego Zdobywanie Baszty 32 – 17-19 września 2010 
– adaptacja baszty Nr 32 w obwarowaniach miasta Lęborka na siedzibę stowarzyszenia – partner w projekcie Rewaloryzacji średniowiecznych 

obwarowań Lęborka – wrzesień – grudzień 2010 

– wykonanie ekspozycji w baszcie nr 24 w obwarowaniach miasta Lęborka – 2011; 

– publikacja 33. biuletynu Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku – wrzesień – październik 2010. 

 

mailto:mayris@wp.pl
http://www.lbh.trim.pl/
http://www.hpwl.rycerze.net/
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Nazwa organizacji 3. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW    
 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 500-199-491 

ul. Krzywoustego 1 p. 105 

84-300 Lębork 

Godz. otwarcia biura 

Wtorek: 11.00-12.00 

Środa: 11.00-13.00 

Piątek: 14.00-16.00  

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie powiatu. 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.  

Główne obszary działania:   

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

– działalność charytatywna; 

– ochrona i promocja zdrowia;  

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– promocja i organizacja wolontariatu; 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 1997 

Numer KRS 0000226640 

Numer REGON 191464613 

Numer NIP 957-09-02-460 

Prezes organizacji (numer telefonu) Henryk Klinkosz - kom. 500 – 199 – 491 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– spotkania, szkolenia, wykłady dla osób z cukrzycą, ich rodzin i zainteresowanych;  

– pogłębianie wiedzy o cukrzycy 

– nauka przestrzegania zasad zdrowego żywienia, ważnej w cukrzycy samokontroli codziennego żywienia, 

odpowiedzialności psychicznej,  

– przeprowadzanie badań profilaktycznych celem wykrycia cukrzycy; 

– udział w ogólnoplskim seminarium – poszerzenie wiedzy w walce z cukrzycą; 

– czynny udział w organizowaniu imprez z innymi organizacjami pozarządowymi.   

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Prowadzenie szkoleń z udziałem lekarzy specjalistów diabetyków i lekarzy pokrewnych.  

Udział przedstawicieli firm produkujących sprzęt potrzebny w badaniach i kontroli w chorobie cukrzycy.  

Przeprowadzanie szkoleń w użytkowaniu sprzętu do kontroli poziomu cukru we krwi. 

Organizacja wycieczek integracyjnych – krajoznawczych.  

Wspólne uroczystości z okazji różnych rocznic. 

Współpraca z innymi stowarzyszeniami. 

Obchody światowego dnia cukrzyka – propagowanie potrzeby właściwego podejścia z chorobą cukrzycy.   

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– utworzenie centrum badania przesiewowego cukrzycy; 

– szkolenia w tym zakresie z możliwością uzyskania pomocy w samodzielnej obsłudze i kontroli poziomu cukru; 

– pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego w zakresie badań cukrzycy.  
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Nazwa organizacji 4. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM „JESTEŚMY RAZEM”  

 

Dane Tele/adresowe 

 

kom. 509-752-292 

ul. Krzywoustego 1 p. 103, 84-300 Lębork 

e-mail:  stow.razem.leb@wp.pl   

www.jestesmyrazemlebork.boo.pl   

Godz. otwarcia biura 10.00 - 14.00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego 

kraju.  

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.  

Główne obszary działania:  

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– ochrona i promocja zdrowia; 

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

Dane indentyfikacyjne: 

Rok powstania 1998 

Numer KRS 0000013598 

Numer REGON 771276618 

Numer NIP 841-15-38-372 

Prezes organizacji (numer telefonu) Maria Machola, 

 kom. 509-752-292 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– organizowanie rehabilitacji codziennej i turnusów stacjonarnych; 

– organizowanie wczesnej edukacji i rehabilitacji (przedszkole); 

– pomoc rodzicom (psychologiczna i w miarę możliwości socjalna i prawna); 

– pomoc w integracji i zapobieganie marginalizacji niepełnosprawnych; 

– szkolenia dla młodzieży niepełnosprawnej, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie Bursztynowy Mieczyk 2005; 

Nagroda Specjalna Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego-2005; 

Niestrudzony 2005-demokracja i społeczeństwo lokalne  

( Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku)– Księgowa M. Przybyła; 

Wyróżnienie Złote Serce (Gazeta Wyborcza i TVP Gdańsk dla M. Macholi-2007; 

Dobry Samarytanin dla M. Macholi-2006; 

Wyróżnienie Medalu Matki Teresy z Kalkuty-2009; 

Złoty Krzyż Zasługi dla M. Macholi-2009; 

Wyróżnienie Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej -osobowość dla M. Macholi-2010; 

Utworzenie Dziecięcego Centrum Rehabilitacji – od 1.06.2004 r. 

Powstanie Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” – od 29.12.2009 r. 

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– budowa placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym „Jesteśmy Razem” 

– organizacja hipoterapii. 

                            

mailto:stow.razem.leb@wp.pl
http://www.jestesmyrazemlebork.boo.pl/
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Nazwa organizacji 5. STOWARZYSZENIE FORMA MENTIS 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 59/862-80-40 

ul. Kusocińskiego 17B/13, 84-300 Lębork 

e-mail:  formamentis.association@gmail.com 

Godz. otwarcia biura 17.00-20.00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego 

kraju.  

Główne obszary działania:  

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2010 

Numer KRS 0000350660 

Numer REGON 220987846 

Numer NIP 841-16-94-497 

Prezes organizacji (numer telefonu) Agnieszka Neumueler 

 kom. 781-755-781 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do 

rozwoju społeczno – ekonomicznego terenu działania stowarzyszenia; 

– pomoc socjalna; 

– edukacja, szkolenie i rozwój zawodowy; 

– promocja i waloryzacja dóbr artystycznych i historycznych, promocja kultury i sztuki; 

– integracja europejska. 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Forma Mentis jest stowarzyszeniem nowym, istniejącym od kwietnia 2010 roku, w związku z czym nie ma na swoim 

koncie żadnych działań.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

Podjęcie realizacji projektów w ramach programów:    

– „YOUTH”- wymiany młodzieżowej;  

– Grundtvig; 

– Leonardo etc. 

 

 

 

 

 

 

mailto:formamentis.association@gmail.com
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Nazwa organizacji 

 

6. LĘBORSKIE STOWARZYSZENIE  

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 

 
Dane Tele/adresowe 

 

tel. 503 065 017 

ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork 

e-mail: szczupaczynskar@op.pl  

Godz. otwarcia biura  

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego 

kraju. Główne obszary działania:  

– działalność na rzecz mniejszości narodowych; 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

– inne - upowszechnianie wiedzy o św. Jakubie Większym, rozwój ekumenizmu 

chrześcijańskiego i współpracy międzyreligijnej,  

Dane indentyfikacyjne: 

Rok powstania 2001 

Numer KRS 0000224775 

Numer REGON 771503340 

Numer NIP 841-15-76-065 

Prezes organizacji (numer telefonu) Regina Szczupaczyńska tel. 59 8615-926     503 065 017 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– upowszechnianie wiedzy o świętym Jakubie Większym i jego apostolskim przesłaniu,  

– rozwój ekumenizmu chrześcijańskiego i współpracy międzyreligijnej,  

– ruch pielgrzymkowy do sanktuariów i miejsc świętych, 

– współorganizowanie obchodów Święta Patronalnego Miasta Lęborka,  

– upowszechnianie dorobku kulturalnego grup etnicznych i narodowych obecnych na historycznej Ziemi Lęborskiej,   

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Upowszechnianie dorobku kulturalnego grup etnicznych i narodowych obecnych na historycznej Ziemi Lęborskiej tj. 

Duszpasterstwo Kaszubów – Współorganizowanie Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego Literatury 

Kaszubskiej „RODNÔ MÕWA”; współorganizowanie promocji literatury kaszubskiej. Wspieranie i promocja twórczości 

artystycznej mieszkańców Ziemi Lęborskiej lub związanej z tą Ziemią: patronat nad zespołami folklorystycznymi LEVINO, 

ZIEMIA LĘBORSKA oraz Orkiestrą Dętą (do 2009 roku). Współorganizowanie Miejskich Przeglądów Jasełek w kościele 

św. Jakuba (do 2010 roku odbyło się 6 takich przeglądów). Współorganizowanie Konkursu „Lęborska Maska Jasełkowa” - 

finał w kościele św. Jakuba (do 2010 roku odbyły się 2 takie konkursy). Prezentacja dorobku kultury chrześcijańskiej, 

inicjowanie nowej twórczości: organizacja Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej COMMUNIO (2002 - 2004) oraz Koncertów 

Muzyki Chrześcijańskiej COMMUNIO (2005 – 2009).Współorganizowanie Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 

Organizowanie corocznej pielgrzymki do Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Współorganizowanie obchodów 

Święta Patronalnego Miasta Lęborka, m. in: Organizowanie Koncertu „Muzyka Regionów”. Inicjowanie  

i współorganizowanie nabożeństw ekumenicznych 

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– Duszpasterstwo Kaszubów, współorganizowanie Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego Literatury 

Kaszubskiej „RODNÔ MÕWA”, współorganizowanie promocji literatury kaszubskiej, chrześcijańskiej, 

– patronat nad zespołami folklorystycznymi LEVINO, ZIEMIA LĘBORSKA , 

– współorganizowanie Miejskich Przeglądów Jasełek w kościele św. Jakuba, współorganizowanie Konkursu „Lęborska 

Maska Jasełkowa”, 

– organizacja Koncertów Muzyki  Chrześcijańskiej COMMUNIO, współorganizowanie Lęborskiego Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej, organizowanie Międzynarodowych Spotkań z Folklorem  „Muzyka Regionów”,  

– inicjowanie i współorganizowanie nabożeństw ekumenicznych, współpraca z parafiami św. Jakuba w Polsce i za 

zagranicą. 

 

mailto:szczupaczynskar@op.pl
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Nazwa organizacji 
7. LĘBORSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 

SPECJALNEJ TROSKI „ISKIERKA NADZIEI” W LĘBORKU 

 

Dane Tele/adresowe 

 

kom. Prezes 504-604-717; Kierownik świetlicy 505-139-858  

ul. Krzywoustego 1 p.214-217, 84-300 Lębork 

e-mail:  bargu@op.pl 

www.iskierkanadziei.pl 

Godz. otwarcia biura 

BIURO 

Poniedziałek : 11.00-13.30 

Wtorek: 11.00-13.30 

Środa: 11.00-13.30 

ŚWIETLICA 

Poniedziałek: 14.00-18 .00  

Środa: 14.00-18 .00 

Czwartek: 14.00-18 .00  

Status prawny organizacji 

Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie powiatu. 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.  

Główne obszary działania:  

– działalność charytatywna; 

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

Dane indentyfikacyjne: 

Rok powstania 1999 

Numer KRS 00000 48186 

Numer REGON 771296160 

Numer NIP 841-15-52-892 

Prezes organizacji (numer telefonu) Barbara Gulgowska       504 604 717 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji  

– zapewnienie opieki duszpasterskiej członkom stowarzyszenia i ich rodzinom; 

– organizowanie pielgrzymek, wycieczek, imprez poza miastem w celach integracyjnych 

– pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz gromadzenie funduszy na 

operacje i leczenie dla osób specjalnej troski; 

– pomoc w duchowym i psychicznym zaakceptowaniu stanu niepełnosprawności przez osoby specjalnej troski i członków ich 

rodzin; 

– zachęcanie społeczeństwa do otwarcia się na problemy osób niepełnosprawnych, zaakceptowanie ich jako pełnoprawnych 

członków ich społeczeństwa oraz włączenie się do współpracy z organami władzy terenowej i innymi organizacjami.   

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Turnieje powiatowe organizacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie świetlicy socjo-terapeutyczno-integracyjnej z planem 

przekształcenia jej w Centrum Rehabilitacji „Iskierka Nadziei”.  

Pielgrzymki po kraju i wyjazdy na jednodniowe wycieczki integracyjne; we współpracy z Klubem Wodnym LOK imprezy 

integracyjne w Lubowidzu. Wspólne uroczystości i zabawy.  

Wyjazdy do teatru w ramach rehabilitacji przez sztukę. Powołanie zespołu teatralnego przy świetlicy.  

Włączanie się coraz większej liczby osób do współpracy ze stowarzyszeniem i zgłaszanie się wciąż nowych kandydatów na 

członków „Iskierki Nadziei”.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– utworzenie i rozwój Centrum Rehabilitacji „Iskierka Nadziei” w Lęborku z uwzględnieniem wszechstronnej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych od dzieci i młodzieży poprzez dorosłych do osób w starszym wieku ; 

– dalsza integracja ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi  

               
 

http://www.iskierkanadziei.pl/
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Nazwa organizacji 
8. STOWARZYSZENIE LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ŁEBA”  

Dane Tele/adresowe 

 

tel./fax +48 59 8662 565, kom. 603 094 542 

ul. 11 Listopada 5a, 84-360 Łeba 

e-mail:  biuro@lotleba.pl   

www.lotleba.pl  

Godz. otwarcia biura 
IX – VI od pon. do piąt. 

w godz. 8:00 – 16:00 

VII – VIII  od pon. do piąt. 

 w godz. 8:00 – 20:00,  

soboty 8:00 – 18:00, 

 niedziele 10:00 – 16:00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego kraju. 

Główne obszary działania:turystyka, promocja regionu, organizacja imprez, obsługa turystyczna 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2004 

Numer KRS 0000193980 

Numer REGON 771613636 

Numer NIP 841-160-98-47 

Prezes organizacji (numer telefonu) Hanna Wolska, tel. +48 59 8661 623, kom. 603 094 542 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Łeby i okolic, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą; 

współpraca w promocji regionu; podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki w mieście Łeba; 

– integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji 

zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu; planowanie i organizacja imprez turystycznych i promocyjnych; 

– zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto; wzrost wpływów z turystyki; poprawa infrastruktury turystycznej w 

mieście i regionie; promocja Gminy Miejskiej Łeba; stwarzanie warunków dla powstania nowych produktów i atrakcji turyst.; 

– stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go do krajowego systemu it; 

– inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; 

– koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w mieście; współpraca z organizacjami turystycznymi; 

– stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi;; 

– prowadzenie informacji turystycznej; standaryzacja usług turystycznych; organizowanie szkoleń i konferencji; doskonalenie 

kadr,  prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Udział w szkoleniu Program Produktów Turystycznych Woj. Pom. Certyfikat POT-produkt Turystyczny, wycieczka tematyczna 

„SPN-przygoda, historia, przyroda”. Złożono 198 projektów, przyznano 23 certyfikaty w Polsce, w tym 3 dla woj. Pomorskiego-

dla Łeby, Właściciela Firmy „Stamir” i Prezesa LOT. Dyplom uznania na rzecz promocji dla Prezes LOT „Łeba”, podczas 

Obchodów Wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki w Ustce. Udział w cyklu szkoleń organizowanych dla lokalnych  

i regionalnych organizacji turystycznych pt. „Akademia Produktów Turystycznych”. Gratulacje dla LOT „Łeba” za wyróżniającą 

się aktywność w prowadzeniu funkcji administratora Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i promocji Polski (ISIT). 

Podziękowanie dla LOT „Łeba” za rozwój produktu turystycznego „Pomorskie kurorty”. Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej  

w kategorii „Produkt Turystyczny Ziemi Lęborskiej 2005” Nagroda Główna „Festiwal Pomuchla” Stowarzyszenie LOT „Łeba”-

Lębork. Statuetka II miejsce za Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w kategorii do 20 tys. mieszkańców. 

Wydawnictwo „Przewodnik Kulinarny–Festiwal Pomuchla”. Informator turystyczny i kalendarz imprez 2005. Utworzenie  

i promocja tematycznego szlaku „Spacerkiem po Łebie”. Utworzenie Strony internetowej Stowarzyszenia LOT „Łeba”. Katalog 

„Łeba”. Wsparcie finansowe na wytyczenie i znakowanie pieszego i rowerowego szlaku turystycznego wokół rezerwatu przyrody 

„Mierzeja Sarbska” Katalog „Aktywny wypoczynek w Łebie”- publikacja. Kalendarz imprez z niezbędnikiem turysty– na sezon 

2006,2007, 2008. Gazetka Turystyczna na sezon 2009. Mapa Północne Kaszuby-Publikacja Atrakcje i ciekawe miejsca.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– prezentacja na targach turystycznych w Polsce i za granicą; 

– organizacja imprezy, w tym: plener malarski, współorganizacja XII Festiwalu Pomuchla w Łebie; 

– opracowanie i druk nowych publikacji z regionu; całoroczna działalność punktu Informacji Turystycznej w Łebie. 

 

mailto:biuro@lotleba.pl
http://www.lotleba.pl/
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Nazwa organizacji 

 9. STOWARZYSZENIE EDUQ 

…………………………. 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. Prezesa – 694-242-952 

ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork 

e-mail:  eduq_lebork@o2.pl,  www.eduq.pl 

Godz. otwarcia biura 8:00-15:00 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie 

powiatu lęborskiego. Główne obszary działania:  

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami;  

– promocja i organizacja wolontariatu. 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2008 r. 

Numer KRS 0000300115 

Numer REGON 220577396 

Numer NIP 841-16-67-603 

Prezes organizacji (numer telefonu) Alina Fegler-Kotkiewicz 694-242-952 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji  

– prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród młodzieży oraz osób dorosłych, 

– promocja i organizacja wolontariatu, 

– propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, 

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów w współpracy między społeczeństwami, edukacja 

międzykulturowa, 

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym szczególnie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

1. Projekty dla młodzieży: „Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych”, "Nie daj się nabić w butelkę"- program 

profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim, "Aktywni- Pozytywni -rozwój kompetencji kluczowych 

wolontariuszy" 

2. Akredytacja - zdobycie statusu organizacji wysyłającej i goszczącej wolontariuszy zagranicznych EVS 

3. Punkt Partnerski Europe Direct w Gdańsku 

4. Członek Regionalnej Sieci Wolontariatu w Słupsku - certyfikat jakości pracy Klubu Wolontariusza 

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

1. Realizacja projektów międzynarodowych -  

* wymiany młodzieży oraz seminaria międzynarodowe dla pracowników młodzieżowych 

2. Wolontariat zagraniczny 

* goszczenie wolontariuszy zagranicznych oraz wysyłanie na wolontariat za granicę młodych ludzi w wieku 18-30 lat 

3. Inkubator aktywności – Lokalny Punkt Wsparcia Młodzieży 

* szkolenia dla wolontariuszy, wizyty studyjne i realizacja inicjatyw młodzieżowych 

4. Punkt informacji dla młodzieży i pracowników  młodzieżowych 

* udzielanie informacji na tematy europejskie: mobilność młodzieży, praca za granicą, studia za granicą, wolontariat 

zagraniczny, baza partnerów zagranicznych – pomoc w poszukiwaniu partnerów, informacja na temat programów 

grantowych, udostępnianie szerokiej gamy publikacji 

       

mailto:eduq_lebork@o2.pl
mailto:eduq_lebork@o2.pl
mailto:eduq_lebork@o2.pl
mailto:eduq_lebork@o2.pl
http://www.eduq.pl/
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Nazwa organizacji 10. LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA 

LĘBORSKA  
 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 59 862 29 22  

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork 

e-mail:  lotzl@wp.pl 

www.lotzl.lebork.pl 

Godz. otwarcia biura 

od poniedziałku do piątku od 8 do 16; 

lipiec, sierpień od poniedziałku do piątku od 8 do 18,  

w soboty i niedziele od 10 do 18 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie całego 

kraju.  

Główne obszary działania:  

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

Dane indentyfikacyjne: 

Rok powstania Rejestracja w KRS 16 listopada 2004 

Numer KRS 0000221769 

Numer REGON 771634495 

Numer NIP 841-161-90-24 

Prezes organizacji (numer telefonu) Werner Koschalka 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji  

 promowanie ziemi lęborskiej; 

 prowadzenie informacji turystycznej; 

 integracja środowisk turystycznych; 

 tworzenie atrakcji i produktów turystycznych; 

 prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej 2004, 2005, 2006, 2008 

I nagroda w konkursie wydawniczym PROT 2007 

Wyróżnienie za działalność przez Prezesa Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2008 

Wyróżnienie w kategorii gadżet, za Najlepszą Promocję Turystyki Województwa Pomorskiego na Gdańskich Targach 

Turystycznych 2009 

Wyróżnienie w kategorii publikacja, za Najlepszą Promocję Turystyki Województwa Pomorskiego na Gdańskich Targach 

Turystycznych 2009 

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– wydanie planu Lęborka; 

– wydanie mapy powiatu lęborskiego; 

– rozwijanie galerii rzeźb w Poraju i stworzenie z niej atrakcji ogólnopolskiej; 

– wydanie albumu powiatu lęborskiego; 

– Rewitalizacja Parku Chrobrego w Lęborku. 

  

mailto:lotzl@wp.pl
http://www.lotzl.lebork.pl/
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Nazwa organizacji 11. STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKA”    

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 59/8621-729 

ul. Zwycięstwa 12 

84-300 Lębork 

Godz. otwarcia biura   

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną), działające na terenie powiatu.  

Główne obszary działania:   

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– promocja i organizacja wolontariatu; 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 1999 

Numer KRS 0000021560 

Numer REGON 771276185 

Numer NIP 841-15-39-816 

Prezes organizacji (numer telefonu) Danuta Karbowiak 

 kom. 692-009-466 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii;  

– organizacja terapii zajęciowej,  

– działania profilaktyczne; 

– organizowanie pomocy kobietom po mastektomii; 

– współpraca z rodzinami chorych kobiet.   

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Odzyskanie sprawności fizycznej, poprzez gimnastykę i różne formy aktywności ruchowej prowadzone przez 

doświadczonego fizjoterapeutę (Specjalisty Amazonek).  

Odzyskanie równowagi psychicznej przy pomocy psychologa klinicznego.   

Szkolenie przez lekarzy i psychologów mające na celu przygotowanie do udzielenia pomocy innym kobietom – uzyskanie 

statusu ochotniczki – wolontariuszki. 

Utrzymywanie kontaktów z podobnymi klubami, stowarzyszeniami w celu wymiany doświadczeń.   

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– Wyjazd terapeutyczno – integracyjny z elementami rehabilitacji.  
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Nazwa organizacji 12. KÓŁKO ROLNICZE W KĘBŁOWIE NOWOWIEJSKIM 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 59/8633-451 

Kębłowo Nowowiejskie 11/2 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

Godz. otwarcia biura  

Status prawny organizacji Organizacja społeczna działające na terenie gminy. Główne obszary działania:  

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

– ochrona i promocja zdrowia; 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2005 

Numer KRS 0000329511 

Numer REGON 220091699 

Numer NIP 841-16-32-036 

Prezes organizacji (numer telefonu) Teresa Szpilewicz 

 kom. 607-156-506 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– reprezentowanie interesów wsi i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej mieszkańców; 

– poprawa warunków socjalno – bytowych rodzin wiejskich; 

– poprawa stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej dla mieszkańców wsi. 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Udział w licznych turniejach np.  

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Starym Polu;  

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie; 

Turniej gminny i powiatowy KGW. 

Udział w „Błękitnej Krainie”.  

Uczestnictwo w Maratonie Ekologicznym im. T. Hopffera, w biegu przełajowym w Obliwicach. 

Organizacja maratonów, pieszych wędrówek „Szlakiem Przyrody” dla dzieci.  

Zrealizowano projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pt: „Gotowe do Gotowania”, w ramach którego 

zrealizowano kurs dla kobiet.  

Honorowy opiekun świetlicy wiejskiej, gdzie przy współpracy świetlicowej organizowane jest miłe spędzanie wolnego 

czasu dla dzieci.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– podjęcie realizacji projektu przyznanego w ramach EFS, współfinansowanego ze środków UE pt. „Zobaczyć okiem, 

zatrzymać obiektywem”. W ramach projektu przewidziano udział młodzieży z sołectwa; 

– dalszy rozwój świetlicy wiejskiej. 
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Nazwa organizacji 13. STOWARZYSZENIE KOBIET MY 

 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 513-011-277 

Krzywoustego1/106 

84-300 Lębork 

Godz. otwarcia biura Poniedziałek : 11.00-13.30     Środa: 11.00-13.30 

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną działające na terenie powiatu. 

Główne obszary działania: 

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2005 

Numer KRS 0000243464 

Numer REGON 220195499 

Numer NIP 841-165-21-39 

Prezes organizacji (numer telefonu) Marzena Grunholc   kom. 513-011-277 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich; 

– współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i Unii Europejskiej, powiatu i miasta;  

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

– rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; szerzenie kultury, sztuki, poszanowania dóbr kultury i tradycji; 

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz wyrównywanie szans kobiet  

– integrowanie środowiska kobiet poprzez organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń;  

– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz samotnych,  

– promowanie wśród kobiet dobrych obyczajów i zasad etyki itd. 
Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Realizacja akcji cyklicznych wyjazdów do teatru „Teatr dla Wszystkich”. 

Cykliczna organizacja uroczystości „Dnia Kobiet” w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku- domowe wypieki dla 

pensjonariuszek oraz wspólne śpiewanie „Pieśni z Tamtych lat”. 

Walentynki – wspólny poczęstunek i integracja członków stowarzyszenia. Spacer po mieście z przesłaniem miłości w postaci 

rozdawania serduszek z karmelu. Organizacja zabaw Mikołajkowych, Wigilii.  

Cykliczna organizacja Dnia Zaduszek – wspólne porządkowanie zaniedbanych grobów.  

Organizacja zajęć psychologicznych „Pozytywnego Myślenia” dla osób potrzebujących wsparcia. 

Akcja zbierania i przekazania prezentów do Domu Dziecka nr 2 w Lęborku z okazji Dnia Dziecka 

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– udział projekcie WINNET 8 w spotkaniach Grupy MAG organizowanych przez Urząd Miasta w Lęborku; 

– współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz innymi działającymi na rzecz środowiska lokalnego;  

– nawiązanie współpracy z portalem dla kobiet „Biznes na obcasach”  i organizacja pikniku rodzinnego;  
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Nazwa organizacji 14. KÓŁKO ROLNICZE W LEŚNICACH 

Dane Tele/adresowe 

 

tel. 697-541-383 

Leśnice 3/12 

84-300 Lębork 

Godz. otwarcia biura  

Status prawny organizacji Stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną) działające na terenie powiatu. 

Główne obszary działania: 

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy  

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży  

Dane indentyfikacyjne:  

Rok powstania 2007 

Numer KRS 0000291017 

Numer REGON 220825799 

Numer NIP 841-168-49-78 

Prezes organizacji (numer telefonu) Andrzej Lubiński 

 kom. 697-541-383 

Najważniejsze cele statutowe działania organizacji 

– pomoc rodzinom rolników;  

– organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych; 

– promowanie zdrowego stylu życia; 

– wspieranie rolników w ciekawych przedsięwzięciach; 

– wprowadzanie nowych technologii do prac rolnych. 

Główne sukcesy i efekty działalności organizacji 

Obecnie realizowany jest projekt w ramach EFS „Wczoraj sami - dzisiaj z nami Leśniczanami”. 

Organizacja „Święta Polskiej Niezapominajki.” 

Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży. 

Rewitalizacja parku pomorskiego w Leśnicach.  

Planowane najważniejsze przedsięwzięcia 

– organizacja dwóch imprez plenerowych – „Święta Polskiej Niezapominajki” w dniu 23 maja oraz „Święto Chleba” w 

dniu 12 września.  
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Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY  

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”  

za pośrednictwem Referatu Programów Pomocowych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi powiatu lęborskiego 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 


