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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddziały Wielkopolskie
Adres

Centrum Edukacji:
ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Telefon

61/ 863 04 80

Adres strony www

www.skwp.poznan.pl

Adres e-mail

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

Adres

Oddział w Gnieźnie
ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno

Telefon

61/ 428 14 34, 607 96 70 80

Adres e-mail

gniezno@skwp.pl

Adres

Oddział w Kaliszu
ul. Czaszkowska 1A lok. E, 62-800 Kalisz

Telefon

62/ 757 33 37, 608 340 348

Adres e-mail

kalisz@skwp.pl

Adres

Oddział w Koninie
ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin

Telefon

63/ 243 78 14, 694 907 764

Adres e-mail

konin@skwp.pl

Adres

Oddział w Lesznie
ul. Sikorskiego 9A, 64-100 Leszno

Telefon

65/ 520 55 12, 693 829 236

Adres e-mail

leszno@skwp.pl

Adres

Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Wrocławska 22, 63-400 Ostrów Wlkp.

Telefon

62/ 738 08 19, 608 340 348

Adres e-mail

ostrow@skwp.pl

Adres

Oddział w Turku
ul. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek

Telefon

63/ 280 35 34, 694 907 764

Adres e-mail

konin@skwp.pl

Adres

Oddział w Pile
ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła

Telefon

67/ 215 53 81, 601 497 690

Adres e-mail

pila@skwp.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą
przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest umożliwienie Członkom pozyskiwania wiedzy i umiejętności
oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa,
profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu
publicznego.
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Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami
pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia
kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi
standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest:
−

działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia
kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu księgowego i innych zawodów
związanych z rachunkowością,

−

krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji
i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością, obrona
praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,

−

troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich
warunków do podnoszenia tego poziomu,

−

dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych
z rachunkowością,

−

popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form
działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia
kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
2. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków
Stowarzyszenia,
3. prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się
z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami prawa, wiedzy, dobrej praktyki
i etyki,
4. ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,
5. zakładanie i prowadzenie zawodowych szkół średnich, policealnych i wyższych, o kierunkach
nauczania związanych z rachunkowością, finansami i dziedzinami pokrewnymi,
6. inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod
w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości, w tym doskonalenia form
rachunkowości zarządczej, jako czynnika wspomagającego działalność gospodarczą
przedsiębiorstw,
7. prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych,
konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
8. współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania rachunkowości
i przedmiotów pokrewnych,
9. wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień
za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością
Stowarzyszenia,
10. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych księgowych oraz członków uczniowskich
i studenckich kół naukowych rachunkowości,
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11. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji
zawodowych,
12. utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego,
samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami
gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
13. utrzymywanie stałej współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym
przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
14. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi
i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji
księgowych i audytorów,
15. prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,
16. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk i wniosków
w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,
17. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Adres

ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań

Telefon

61/ 852 46 01

Adres

ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz

Telefon

62/ 767 10 22

Adres strony www

www.sap.waw.pl

Adres e-mail

poznan@sap.waw.pl

Celem Stowarzyszenia jest:
−

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki
i archiwoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych,

−

Występowanie z inicjatywami dotyczącymi polityki Państwa wobec archiwów i archiwistów,
przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu
archiwalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania,

−

Upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o prawnych podstawach
postępowania z dokumentacją,

−

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej,

−

Dbałość o wysoki poziom etyki i solidarność zawodową członków, integrowanie ich we
własnym środowisku oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla tego zawodu
i spraw archiwalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie archiwistyki i archiwoznawstwa
oraz upowszechnianie wiedzy archiwalnej wśród aktotwórców i osób odpowiedzialnych za
działalność archiwalną,
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2. Współpracę z administracją archiwalną w sprawach dotyczących narodowego zasobu
archiwalnego a także rozwoju archiwistyki, podnoszenia wiedzy i kultury archiwalnej
aktotwórców oraz kształcenia i właściwego zatrudniania archiwistów,
3. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie
z celami Stowarzyszenia,
4. Realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-prawnych i naukowo-badawczych dotyczących
archiwów rotacyjnych, które gromadzą i przechowują dokumentację niearchiwalną
likwidowanych lub funkcjonujących jednostek organizacyjnych,
5. Współudział w opracowaniu metod oraz programów kształcenia, nauczania i doskonalenia
zawodowego archiwistów,
6. Zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością
archiwalną i zasad postępowania z dokumentacją archiwalną,
7. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów, wystaw, spotkań
i innych przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie wiedzy archiwalnej i integrowanie
środowiska archiwalnego,
8. Podejmowanie starań o modernizację wyposażenia technicznego archiwów szczególnie
w zakresie konserwacji archiwaliów i tworzenia systemów naukowej informacji,
9. Prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych
organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

archiwistów

zakładowych

oraz

10. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, o przyznanie
nagród, stypendiów i staży naukowych, a także współdziałanie z organami administracji
rządowej i samorządowej, instytucjami, uczelniami i szkołami, komitetami i towarzystwami
naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych
działalnością Stowarzyszenia,
11. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług archiwalnych, wydawniczych i innych.

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
Adres

Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

Telefon

61/ 852 00 20

Adres strony www

www.poznan.sarp.org.pl

Adres e-mail

poznan@sarp.org.pl

Celami Stowarzyszenia Architektów RP są:
−

dbałość o jakość architektury oraz środowiska – zbudowanego i naturalnego – pojmowanych
jako interes publiczny,

−

tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona,

−

rozwój warsztatu architekta oraz jego ochrona.

Działalność Stowarzyszenia Architektów RP:
−

dotyczy gospodarki przestrzennej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,
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−

ma charakter naukowy, naukowo-techniczny, oświatowy, kulturalny i charytatywnoopiekuńczy.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza
Adres

ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

Telefon

61/ 853 65 14, 61/ 856 02 51

Adres strony www

www.sep.com.pl

Adres e-mail

seppoznan@wp.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą
o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.
SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których
działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych
zainteresowanych jego działalnością.
Cele Stowarzyszenia Elektryków Polskich są następujące:
−

propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju
gospodarczego kraju,

−

inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach
elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców szczególnie polskich,

−

działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

−

działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz
społeczeństwa informacyjnego,

−

oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie
i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania
wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,

−

doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,

−

krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i poszanowania energii,

−

integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,

−

rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi
i zagranicznymi organizacjami elektryków,

−

ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1. monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych,
ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej
elektryki; publiczne wyrażanie opinii,
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2. współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz
z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi,
gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,
3. wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej,
4. inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki,
wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii
elektrycznej,
5. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności,
udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo; wydawanie publikacji
i czasopism naukowo-technicznych,
6. oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania elektryki; prowadzenie akcji
stypendialnych,
7. ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania
z nowoczesnych technik informacyjnych,
8. organizowanie i
zawodowych,

prowadzenie szkoleń,

kursów,

egzaminów;

nadawanie uprawnień

9. organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek,
poradnictwa technicznego i działalności klubowej,
10. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych,
11. dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania,
12. promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej,
13. podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych
członków SEP,
14. nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SEP oraz zgłaszanie wniosków
w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości
Adres

ul. Ratajczaka 21/22, 61-712 Poznań

Telefon

61/ 851 64 26

Adres strony www

www.psp.net.pl

Adres e-mail

biuro@psp.net.pl

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska i reprezentowanie interesów pośredników,
podejmowanie
działań
dla
zachowania
godności
i
niezależności
zawodu.
Powyższy cel Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Wspieranie członków Stowarzyszenia w uzyskiwaniu wymaganych uprawnień w wypadku
wprowadzenia prawnej reglamentacji wykonywania zawodu
2. Przeciwdziałanie ograniczaniu wolnego rynku nieruchomości
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu usług
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4. Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej
5. Zajmowanie stanowiska w sprawach specjalizacji zawodowej
6. Promocja zakresu działania członków Stowarzyszenia
7. Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia
8. Wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych
9. Prowadzenie działalności wydawniczej
10. Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu,
oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych
Adres

Zacisze 4, Poznań

Telefon

61/ 848 13 37

Adres strony www

www.guide.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych w Poznaniu
powstało w maju 1998 r., jako jedno z pierwszych w Polsce. Zrzesza pilotów wycieczek,
przewodników i inne osoby związane z obsługą ruchu turystycznego.
Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska pilotów, wymiana doświadczeń, nawiązywanie
kontaktów, ułatwianie doboru odpowiedniego pilota do różnych imprez, fachowe doradztwo
organizatorom imprez oraz realizacja nowatorskich inicjatyw i pomysłów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddziały w Poznaniu, Koninie,
Kaliszu, Lesznie i Pile
Adres

OSPSBHP Oddział Poznań
Os. Piastowskie 25, 61-148 Poznań
Korespondencja:
ul. Kopernika 28, 63-100 Śrem 63-100 Śrem

Telefon

606 455 330, 61/ 281 00 40

Adres strony www

www.stowarzyszeniebhp.pl

Adres e-mail

poznan@ospsbhp.pl
prezes@stowarzyszeniebhp.pl

Adres

OSPSBHP Oddział Kalisz
Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Grabowska 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Telefon

609 519 839

Adres strony www

www.stowarzyszeniebhp.pl

Adres e-mail

kalisz@ospsbhp.pl

Adres

OSPSBHP Oddział Konin
ul. Blaszaka 4, 62-510 Konin
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Telefon

600 908 106

Adres strony www

www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Adres e-mail

konin@ospsbhp.pl

Adres

OSPSBHP Oddział Leszno
ul. Niemiecka 11/3, 64-100 Leszno

Adres strony www

www.leszno.ospsbhp.pl

Adres e-mail

leszno@ospsbhp.pl

Adres

OSPSBHP Oddział Piła
ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
Korespondencja:
ul. Budowlanych 7/2, 64-920 Piła

Adres strony www

www.bhp.trz.pl

Adres e-mail

pila@ospsbhp.pl

Celami Stowarzyszenia są:
−

tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników
służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

−

reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków
Stowarzyszenia,

−

popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

−

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

−

dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

−

doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. występowanie z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno – organizacyjnych oraz
technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do organów państwowych,
2. przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
4. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
5. występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
6. podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach
statutowych,
7. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,
8. promowanie wiedzy i fachowości pracowników służby bhp poprzez dobrowolną certyfikację
kompetencji w zakresie BHP.
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Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Zarząd Oddziału Poznań
Adres

ul. Wojskowa 3k/28, 60-792 Poznań

Telefon

502 586 369

Adres e-mail

ptp.poznan@gmail.com

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym
dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji
zawodu.
Celem Towarzystwa jest:
−

Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz
kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa,

−

Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych,

−

Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej
i położniczej,

−

Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą,

−

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, prowadzącym
działalność nieodpłatnie.

Cele swe Towarzystwo realizuje poprzez:
1. opracowywanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków
i postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa,
2. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami
opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi
i samorządami,
3. udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego
pielęgniarek i położnych,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie,
5. organizowanie kongresów naukowych, konferencji, warsztatów edukacyjnych, kursów,
wykładów, odczytów,
6. organizowanie olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów, sondaży,
7. redagowanie biuletynu informacyjnego 4 razy w roku, zeszytów naukowych 2 razy w roku
oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
8. gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie, działalności Towarzystwa, wybitnych
pielęgniarkach i położnych,
9. prowadzenie banku danych dotyczących dorobku zawodowego i naukowego członków
Towarzystwa,
10. promowanie zawodu pielęgniarskiego i dbanie o jego prestiż,
11. wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.
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Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych - Oddział Terenowy PSPO w Poznaniu
Adres

Prezes Ewa Ceglarska
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Telefon

61/ 8 850 603

Adres strony www

www.pspo.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pielęgniarek działających na rzecz zorganizowania i rozwoju
pielęgniarstwa onkologicznego.

Celem Stowarzyszenia jest:
−

Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała
edukacja profesjonalna celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,

−

Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego i wspieranie
aktywności naukowej w tej dziedzinie,

−

Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz
wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą,

−

Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia
przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek i położnych onkologicznych,

−

Udział w kształtowaniu poziomu moralnego i ochrona godności i etyki zawodowej
pielęgniarek i położnych onkologicznych,

−

Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych - pielęgniarskich
w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych,

−

Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce w oparciu
o założenia ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej (zespołu wielospecjalistycznego).

Stowarzyszenie cele swe realizuje poprzez:
1. Proponowanie, negocjowanie zasad i treści kształcenia oraz doskonalenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych onkologicznych.
2. Wnioskowanie w sprawach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji i specjalizacji
w pielęgniarstwie onkologicznym, w tym programów kształcenia przed i podyplomowego oraz
form i trybu egzaminów oraz uzyskiwania licencji z pielęgniarstwa onkologicznego.
3. Opracowywanie i negocjowanie standardów opieki pielęgniarskiej oraz pomiarów wyników
i zasad dotyczących organizacji i dokumentacji pracy, a także finansowania pielęgniarek
i położnych onkologicznych.
4. Opracowywanie standardów opieki pielęgniarskiej i jakości pracy pielęgniarek i położnych
onkologicznych.
5. Opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze pomocy dydaktycznych i naukowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Inicjowanie i współudział w prowadzeniu badań naukowych.
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7. Współpracę ze wszystkimi instytucjami oraz samorządami i organizacjami profesjonalnymi
krajowymi i zagranicznymi.
8. Popularyzowanie zawodu i pracy pielęgniarek i położnych onkologicznych oraz podnoszenie ich
rangi społeczno-zawodowej.
9. Organizowanie i realizowanie różnych form kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek
onkologicznych.
10. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych dla uczestników organizowanych
przez Stowarzyszenie szkoleń.
11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Adres

ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

Telefon

61/ 853 72 96

Adres strony www

www.pzits-cedeko.com.pl/

Adres e-mail

poznan@pzits-cedeko.com.pl
a.nowicka@pzits-cedeko.com.pl
prezes@pzits-cedeko.com.pl

Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu
technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska,
podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w
specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich
członków.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, narad, konkursów,
wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism
naukowo-technicznych.
3. Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych
kwalifikacji na wniosek zainteresowanych.
4. Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w §l z organizacjami i jednostkami
państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej,
samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom.
5. Opracowywanie okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branż
reprezentowanych przez Stowarzyszenie.
6. Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień zawodowych:
budowlanych, energetycznych i innych stosownych do specjalności objętych zakresem
działalności Stowarzyszenia.
7. Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia z zakresu specjalności
zawodowej, w ramach Stowarzyszenia.
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8. Prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych związanych z ustalaniem rzeczoznawców
i stwierdzanie przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych z zakresu
różnych specjalności.
9. Opracowywanie i wydawanie norm, normatywów, opinii i wytycznych technicznych oraz
współdziałanie przy ustalaniu norm związanych.
10. Prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej, techniczno ekonomicznej
i patentowej oraz propagowanie stosowania racjonalnych technologii i urządzeń.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział
Poznański
Adres

ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

Telefon

61/ 853 67 16

Adres strony www

www.sito.poznan.pl

Adres e-mail

sito@sito.poznan.pl

Celem działania oddziału jest:
−
−
−
−
−
−

Współdziałanie w rozwoju myśli technicznej, organizacyjnej i gospodarczej w ogrodnictwie
oraz kształtowanie i ochrona środowiska,
Kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej inżynierów, techników i mistrzów
ogrodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznych,
Zapewnianie swobodnego wyrażania osobistych poglądów fachowych,
Reprezentowania interesów kadry inżynieryjno-technicznej wobec administracji terenowej,
samorządu terytorialnego i władz centralnych,
Ochrona zawodu.

Oddział realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i placówkami naukowymi w zakresie
techniki, rozwoju produkcji ogrodniczej i terenów zieleni.
2. Współpracą z odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się
ogrodnictwem, innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.
3. Aktywizowanie kadry inżynierów i techników w realizacji zadań gospodarczych ogrodnictwa
w dziedzinie gospodarki żywnościowej oraz kształtowania i ochrony środowiska.
4. Współdziałanie w ustalaniu i stosowaniu norm oraz podnoszenia jakości produktów
ogrodniczych.
5. Współpracę za szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowania metod
i programów nauczania oraz dokształcania kadr.
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Oddziału w drodze organizowania kursów,
odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów i konferencji
naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych.
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7. Prowadzenie postępowania specjalistycznego inżynierów i techników, i nadawanie stopni
specjalizacji zawodowej technikom na podstawie uprawnień uzyskanych od odpowiednich
władz.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności doradztwa technicznego, usług
technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz informacji technicznej na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
9. Inspirowanie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.
10.Współpracę za szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowania metod
i programów nauczania oraz dokształcania kadr.
11.Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
12.Organizowanie różnych form kontraktów i współpracy członków dla osiągnięcia celów
zawodowych, towarzyskich i kulturalnych.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
Adres

ul. Gronowa 22, pok. 310, 61-655 Poznań

Telefon

61/ 820 89 51

Adres strony www

www.srmww.pl

Celem Stowarzyszenia jest doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich interesów, czuwanie
nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie
potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji
społecznych, jednostek gospodarczych, sądownictwa oraz szkolnictwa.
Cele Stowarzyszenia realizowane s poprzez:
1.

organizowanie konferencji, seminariów, zebra i odczytów,

2.

organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych i instruktażu dla członków Stowarzyszenia,

3.

prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie działalności zawodowej członków,

4.

wydawanie skryptów, periodyków i innych materiałów pomocniczych dla celów szkoleniowych
lub promocyjnych,

5.

nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

6.

przekazywanie organom administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków i postulatów,

7.

propagowanie standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej oraz egzekwowanie ich
przestrzegania;

8.

udzielanie pomocy członkom w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia,

9.

analiz rynku obrotu nieruchomościami, jego monitorowanie, w tym prowadzenie bazy danych,

10. ocen prawidłowości wycen nieruchomości
z Regulaminem Komisji Opiniującej,

wykonywanych

przez

członków

zgodnie

11. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej członków oraz
projektów standardów zawodowych,
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12. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na działalność statutową
Stowarzyszenia
13. inne działania na rzecz ochrony interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
14. prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
15. wykonywanie czynności związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów na
rzeczoznawców majątkowych,
16. inspirowanie i prowadzenie różnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "KAJROS"
Adres

ul. Nowy Świat 28/30 , 62 - 800 Kalisz

Telefon

61/ 851 64 26

Adres strony www

www.kajros.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z terapią
i arteterapią a w szczególności takich dziedzin arteterapeutycznych jak: arteterapia wizualna,
muzykoterapia, biblioterapia, dramoterapia, oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie,
podnoszenie wiedzy fachowej członków, współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz arteterapii oraz ogólnie pojętej terapii w kraju i za granicą, a także
reprezentowanie arteterapii polskiej w kraju i zagranicą, krzewienie zasad kultury humanistycznych
stosunków międzyludzkich, prowadzenie, wspomaganie oraz propagowanie działalności
arteterapeutycznej i terapeutycznej, promocja młodego pokolenia arteterapeutów i terapeutów oraz
idei arteterapii w kraju oraz skupianie wokół Stowarzyszenia przedstawicieli nauki, kultury, sztuki
i działaczy tych sfer zawodowych w kraju i za granicą.
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych poświęconych tematyce arteterapii
i terapii.
2. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.
3. Wydawanie czasopism, przy czym Stowarzyszenie ma prawo wydawać własne czasopismo
naukowe w zakresie arteterapii i terapii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju
i brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych w zakresie arteterapii i terapii.
4. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach
związanych z arteterapią i terapią. W szczególności władze Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek
uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk arteterapeutycznych i terapeutycznych.
5. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.
6. Przynależność do Europejskich i Światowych stowarzyszeń i organizacji arteterapeutycznych
i terapeutycznych.
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