
 

Pełna nazwa organizacji:              Stowarzyszenie Gontyna  

Skrócona nazwa organizacji:        Gontyna 

 

Dokładny adres siedziby organizacji: 

Ulica Żeromskiego Nr domu 37 

Miejscowość Bieliny 

Kod pocztowy 26 – 004 Poczta Bieliny 

Powiat kielecki Województwo świętokrzyskie 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 0 – 603 116 088 

Numer faksu: (0-41) 302 63 03 

Adres strony 

internetowej: 

www.gontyna.pl       (strona w budowie) 

Adres poczty e-mail: 

 

tomasz@gontyna.pl  

(zostanie aktywowany po uruchomieniu strony) 

tomaroga@poczta.onet.pl  (adres e-mail tymczasowy) 

 

Status prawny organizacji 

����  Fundacja  

����  Organizacja z umowy Państwo-Kościół 

X Stowarzyszenie zarejestrowane               (stowarzyszenie w trakcie rejestracji) 

����  Stowarzyszenie zwykłe 

����  Związek Stowarzyszeń zarejestrowany  

����  Porozumienie niezarejestrowane 

����  Wydzielona część (koło, oddział) innej organizacji – jakiej: 



______________________________________________________________________ 

����  Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: 

____________________________________________________________________  

����  Inne: ________________________________________________________________  

 

Dane identyfikacyjne: 

Rok rejestracji: Dokumenty rejestracyjne złożone w sądzie 

Nr REGON:   

Nr KRS  

Nr NIP  

 

Numer konta organizacji*:  
- 
 

Imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład zarządu organizacji, z wyszczególnieniem 

funkcji: 

1. Tomasz Rogaliński - prezes zarządu 

2. Dariusz Sypniewski - v-ce prezes zarządu 

3. Katarzyna Rogalińska - v-ce prezes zarządu 

Ogólna liczba zarejestrowanych członków organizacji: 17 + 3 deklaracje przystąpienia 

Liczba członków aktywnie działających: (stowarzyszenie w trakcie rejestracji – aktywność 
nieznana) 

Liczba członków wspomagających/ honorowych: brak 

 

Informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności: 

- działalność turystyczna, krajoznawcza, związana z ochroną przyrody i krajobrazu 
- działalność naukowa (w przygotowaniu projekt naukowy i popularnonaukowy,  
w ramach tego drugiego kończenie prac zarejestrowanych jako projekt badawczy  
w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozpoczętych przez inny podmiot) 
- działalność kulturalna 
- działalność towarzyska 
- pomoc wzajemna i działania na rzecz lokalnych społeczności 



Liczba osób, objętych pomocą (wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia  

i  osiągnięcia: 

- brak 

Osiągnięcia i doświadczenia: 

 
Osiągnięcia od chwili pierwszego spotkania z końcem sierpnia 2009 r., z przypomnieniem, że 
Gontyna nie jest jeszcze zarejestrowanym stowarzyszeniem (dokumenty rejestracyjne 
złożone w sądzie): 
- organizacja wspólnie z innym stowarzyszeniem dwóch rajdów rodzinnych 
- przygotowanie dwóch projektów do wystąpienia o finansowanie z funduszy unijnych 
- 3 przejścia rekonesansowe związane z projektem krajoznawczo naukowym  
- mini wykład – zajęcia 30’ dla grupy przedszkolnej o ptakach (dzikich) i ich zimowym 
  dokarmianiu (prowadzenie – członek Gontyny, członek Polskiego Związku Łowieckiego, 
redaktor Łowca Świętokrzyskiego) 
- opracowanie projektu strony internetowej – wyłanianie wykonawcy 
 
Doświadczenie osobiste członków i zarządu stowarzyszenia wynika z prac w innych 
stowarzyszeniach, w tym: 
- Klub Motorowy PTTK Na cztery koła (założenie, prezesura przez 7 lat, obecnie   prezesura 
honorowa dożywotnia  
- Koło Przewodników Świętokrzyskich Bartek (PTTK) (członkostwo kilkanaście lat, 
   zaangażowanie w projekty) 
- Towarzystwo Nauk Organizacji i Zarządzania – członek sądu koleżeńskiego 
- Związek Nauczycielstwa Polskiego 
- ZHP – instruktorzy, najstarsi złożyli zobowiązanie instruktorskie w 1979 r. 
- Klub Debata Decyzja Działania – członkostwo zarządu 3 lata 
- Polski Związek Żeglarski – uprawnienia, działalność organizacyjna 
- organizacje sportowe 
 


