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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 „Smyki na Start”. 

2. Adres siedziby 

Kod: 05-400 Miejscowość: Otwock Gmina: Otwock Powiat: Otwock 

Ulica: Kopernika 25/23 Województwo: mazowieckie 

2a. Adres korespondencyjny 

Kod: 05-400 Miejscowość:  Otwock 

Ulica:  Kopernika 25/23 

Telefony:  

603 608 945 

504 545 245 

Fax:  - www:  www.smykinastart.pl 

e-mail: fundacja@smykinastart.pl 

3. Status prawny organizacji  

1  �  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:  0000451677 Rok rejestracji:  2013 

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

3c. Nr konta: 3d. Nr REGON  

      59 2030 0045 1110 0000 0261 8140       146560243 

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  �  Jeszcze nie, zamierzamy zrobić to w przyszłości  

4  □ Nie  
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5. Misja organizacji – główne, statutowe cele dział ań, dla realizacji których organizacja została powoła na:  
 
Misją Fundacji „Smyki na Start” jest szeroko rozumiana edukacja społeczna. Jest ona naszą 
inspiracją do tworzenia programów ułatwiających i usprawniających proces edukacji na wszystkich 
etapach życia. W naszej działalności posługujemy się kluczowymi hasłami: nauka przez zabawę, 
kształtowanie postaw współpracy, wyzwalanie kreatywności, integracja międzypokoleniowa. 

Celami Fundacji są: 

a) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich metod upowszechniania wiedzy szczególnie w nauce 
i edukacji. 

b) Propagowanie wykorzystywania w edukacji nowoczesnych technologii, innowacyjnych 
rozwiązań, kreatywnego myślenia. 

c) Promowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i wzmacniania rozwoju dzieci 
i młodzieży. 

d) Popularyzacja działań artystycznych, edukacji kulturalnej oraz różnorodnych form twórczości. 
e) Upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej i aktywności lokalnej.  
f) Wspieranie organizacji o podobnym profilu działania. 
g) Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi 

w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej oraz prowadzenia programów 
edukacyjnych. 

h) Kształtowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne 
przedsięwzięcia.  

i) Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku lokalnym. 
j) Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. 
k) Profilaktyka społeczna: zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu jednostek i grup 

w środowisku lokalnym poprzez propagowanie wzorców aktywizacji, wspólne inicjatywy na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwijanie potencjału jednostkowego i grupowego. 

 
 

6. Doświadczenia i najwa żniejsze dotychczasowe osi ągni ęcia organizacji:     

 
Doświadczenia: zorganizowanie trzech edycji Otwartych Zawodów Modeli Szybowców „Smyki na 
Start” w Otwocku; zorganizowanie analogicznych imprez w Józefowie, Warszawie i Pruszkowie. 
Osiągnięcia: dostarczenie kompletu materiałów i scenariuszy organizacyjnych do realizacji imprez 
edukacyjno-integracyjnych w formie zawodów modeli szybowców. W oparciu o pomysł 
i dostarczone materiały odbyły się imprezy w następujących miejscowościach: Bezmiechowa, 
Świecie nad Osą, Piława Górna, Stalowa Wola, Góra, Prudnik, Świdwin. 
 
 
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).   

 
Zawody modeli szybowców PW-5 „Smyk” adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  
Program w praktyce realizuje hasła „edukacja, integracja, inspiracja” i jest nastawiony na 
popularyzację hobby jakim jest modelarstwo oraz popularyzację szybownictwa z „szybowcem 
olimpijskim” na czele (szybowiec polskiej konstrukcji PW-5 „Smyk” jest zwycięzcą prestiżowego 
międzynarodowego konkursu na szybowiec klasy światowej – World Class, nazywany również 
„szybowcem olimpijskim”). 
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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, 
 np. 5 oddziałów, 2 koła, 1 warsztat terapii zajęciowej). Prosimy o doł ączenie  
do ankiety listy tych jednostek  (nazwa, adres, telefon).  
 

2 � 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 � Nie  

10. Pola działa ń organizacji:  

□  KULTURA i SZTUKA  

� SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY  

� EDUKACJA I WYCHOWANIE 

□ BADANIA NAUKOWE   

□ OCHRONA ZDROWIA 

□ USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA   

□ OCHRONA ŚRODOWISKA 

� ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I MATERIALNYM   

□ PRAWO I JEGO OCHRONA, PRAWA CZŁOWIEKA, DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA 

□ WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH 

� DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 

□ RELIGIA 

□ SPRAWY ZAWODOWE, PRACOWNICZE, BRANŻOWE 

□ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – JAKA? 

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

IMIĘ I NAZWISKO 

 

ROBERT NAUMIUK 

 

RAFAŁ MICHAŁEK 

FUNKCJA 

 

PREZES 

 

WICEPREZES 

 

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

 Data wypełnienia ankiety:    18-06-2013r.                             
 Osoba(y) wypełniaj ąca(e)  i odpowiedzialna(e) za aktualizacj ę danych (imi ę i nazwisko): Robert Naumiuk 
 Kontakt  (wyłącznie do celu wyjaśnienia ew. nieścisłości przez opiekuna bazy danych) . 
robert.naumiuk@smykinastart.pl ,  tel. 603 608 945.   
 
 

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 

 


