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KARTA DANYCH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

 
   Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Urzędu Miasta Otwocka drogą elektroniczną na adres: 
umotwock@otwock.pl (prosimy o umieszczenie w tytule e-maila: ankieta org. poz.), dostarczenie bezpośrednio do Biura Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka Budynek B pokój nr 2 przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku lub drogą pocztową. 
 

1. Pełna nazwa organizacji 
 
 

Fundacja  RODZICE SZKOLE 

2. Adres siedziby 

Kod: 
00-061 

Miejscowość: 
Warszawa 

Gmina:- Powiat: 
M.St. Warszawa 

Ulica: 
Marszałkowska 140/62c 

Województwo: 
mazowieckie 

2a. Adres korespondencyjny 

Kod: 
j.w 

Miejscowość: 
j.w 

Ulica: 

Telefony: 
22-826-05-58 

Fax: 
22- 398-48-04 

www: rodziceszkole.edu.pl 

e-mail:  kontakt@rodziceszkole.edu.pl 

3. Status prawny organizacji  

1  x Fundacja              

2  □ Stowarzyszenie (zwykłe □; zarejestrowane □)   *) 

3  □ Związek Stowarzyszeń  

4  □  Organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół  

5  □ Przedstawicielstwo org. zagranicznej -> jakiej?   

6  □  Inna forma osobowości prawnej -> jaka?  

7  □  Nieposiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa   

 

3a. Nr w Krajowym Rejestrze S ądowym:  0000268115 Rok rejestracji:    2006 

3b. Nr w Rejestrze Starostwa Powiatowego: - Rok rejestracji: 

3c. Nr konta: 3d. Nr REGON  

 14 

4. Czy uzyskali ju ż Państwo 
status organizacji po żytku 
publicznego? 

1  □  Tak, od kiedy? ________________________  

2  □  Jesteśmy w trakcie procedury ubiegania się o taki status  

3  x  Jeszcze nie, zamierzamy zrobić to w przyszłości  

4  □ Nie  

5. Misja organizacji – główne, statutowe cele dział ań, dla realizacji których organizacja została powoła na:  
 

Budowa społecze ństwa obywatelskiego m.in. 
poprzez uspołecznianie i demokratyzacj ę polskich szkół 

i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalno ści rodziców, Rad Rodziców 
i innych organizacji rodzicielskich 
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6. Doświadczenia i najwa żniejsze dotychczasowe osi ągni ęcia organizacji:     

 
1. Uchwalenie przez Sejm RP w 2007 r. przepisów wypos ażających rodziców i Rady Rodziców w 

możliwo ść realnego wpływania na działalno ść szkół. 
2. Zorganizowanie w 2007 r.  mi ędzynarodowej konferencji w W-wie n.t miejsca i roli  rodziców w 

europejskich systemach edukacyjnych. 
3. Wydanie unikalnego poradnika „Rodzice-Partnerzy i  Sprzymierze ńcy” w 2011 r. 

 
 
 
7. Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organ izacj ę w ci ągu ostatnich 2 lat. 
(Prosimy wymieni ć ODBIORCÓW - osoby, organizacje, instytucje lub środowiska, na rzecz których działa organizacja i ok reślić formy 
prowadzonych działa ń i ich skal ę).   

 
1. „Co Ty mo żesz zrobi ć dla swojej szkoły”- 3 edycje projektu dofinansowan ego przez NBP, 

skierowanego do Rodziców, nauczycieli, samorz ądów uczniowskich- lata 2009-2010. Projekt 
ogólnopolski 

2. Przeprowadzenie cyklu wykładów i seminariów dla d yrektorów szkół i placówek M.St. W-wy- IX. 
2010 

3. Przeprowadzenei cyklu wykładów i seminariów dla R ad Rodziców szkół M.St.W-wy- 2011 
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dla  środowisk edukacyjnych Stalowej Woli i 

Siedlec 

8. Czy organizacja posiada 
w swojej strukturze 
wydzielone zadaniowo, 
tematycznie, 
terytorialnie oddziały, 
koła, inne jednostki 
organizacyjne? 

1 □ Tak.  Prosimy o krótki opis struktury (jakie to są jednostki i ile ich jest, 
 

2 x Nie  

9. Czy organizacja sama  
jest formalnie  
wyodr ębnionym  
elementem/oddziałem/  
kołem/jednostk ą  
organizacyjn ą szerszej  
struktury?  

1 □ Tak -> jakiej?   
  

Jeśli tak:        a □ Korzystamy z osobowości prawnej organizacji macierzystej  
                    b □ Posiadamy odrębną osobowość prawną  

2 x Nie  
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10. Pola działa ń organizacji:  

□ EDUKACJA I WYCHOWANIE 

□ ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I MATERIALNYM   

□ WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH 
 

11. Osoby formalnie 
zarządzające organizacj ą           
(np. prezes, dyrektor, 
członkowie zarz ądu itd.). 
Prosimy wypełni ć  
czytelnie drukowanymi 
literami  

IMIĘ I NAZWISKO 
 
 
WOJCIECH STARZYŃSKI 
 
 

FUNKCJA 
 
 
PREZES ZARZĄDU 
 
 
 

□ Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie) zamieszczonych 
     w ankiecie informacji. 

 
 Data wypełnienia ankiety:  16.12.2011  
 Osoba(y) wypełniaj ąca(e)  i odpowiedzialna(e) za aktualizacj ę danych (imi ę i nazwisko):  
Małgorzata Cofała, otwock-rodzice@wp.pl  (przedstawiciel fundacji na terenie powiatu otwockiego) 
  
 

Dziękujemy za wypełnienie karty 
 
Objaśnienia: 

- Stowarzyszenie zwykłe – zgłoszenie do Starosty, nie posiada osobowości prawnej 
- Stowarzyszenie zarejestrowane – zgłoszone do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość 

prawną 

 


