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2013 W SKRÓCIE 

 
1. Pierwszy rok działania Fundacji / 

2. Pierwsze sprawozdanie merytoryczne /  

3. Dwa rejsy na dwóch różnych, największych polskich  żaglowcach / 

4. Łącznie 13 pełnych dni na morzu, przepłynięto 602 mil morskich, 79 godzin pod żaglami /  

5. 23 młodych uczestników rejsów oraz 6 opiekunów/ 

6. Kontynuacja współpracy z ośrodkiem przy Azaliowej z 2012 roku (jeszcze sprzed powołania 

Fundacji) i rozpoczęcie współpracy z nowymi ośrodkami /  

7. 8 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ciągu roku / 
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SPIS TREŚCI 

 

 

 
1. Dane Fundacji / 

2. Fundatorzy / 

3. O Fundacji Rejs Odkrywców / 

4. Cele statutowe Fundacji / 

5. Beneficjenci Fundacji / 

6. Działalność Fundacji w okresie 11.012013 – 31.12.2013 / 
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1. DANE FUNDACJI:  

Fundacja Rejs Odkrywców, z siedzibą przy ulicy Prozy 20, 01-966 Warszawa, NIP: 118-209-00-37, 

REGON: 146505735, została zarejestrowana 11.01.2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447005. 

 

ZARZĄD FUNDACJI: 

Marcin Maszewski – prezes zarządu 

Agnieszka Maszewska – członek zarządu  

 

RADA FUNDACJI: 

Michał Ciundziewicki 

Robert Węgrzynowski  

 

2. FUNDATORZY: 

Fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, żeglarze i właściciele Jet Line, firmy 

zajmującej się reklamą zewnętrzną (OOH). Powołanie Fundacji jest wyrazem łączącej ich od 

czasów liceum żeglarskiej pasji i chęci prowadzenia działań prospołecznych. W działanie 

Fundacji zaangażowani są przyjaciele, pracownicy i współpracownicy firmy, w ten sposób 

wyrażają się niektóre z wartości tworzących ducha Fundacji: pasja, przyjaźń i współpraca.  

 

3. O FUNDACJI REJS ODKRYWCÓW: 

Powstała w styczniu 2013 roku. Dewizą Fundacji jest hasło „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla 

innych”. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej i działa na podstawie 

statutu, opisującego cele i zadania Fundacji, jej majątek, finansowanie i sposób zarządzania.  

Od marca 2013 Fundacja Rejs Odkrywców jest jedną z ponad czterdziestu fundacji 

korporacyjnych, pracujących w projekcie koordynowanym przez Forum Darczyńców w Polsce 

„Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”. 

Celem projektu jest wypracowanie standardów działania fundacji korporacyjnych przez 

wymianę doświadczeń, rekomendowanie rozwiązań, współpracę z ekspertami z zakresu 

zarządzania organizacjami pozarządowymi i biznesu zaangażowanego społecznie.  

Udział w projekcie jest dla nowo powstałej Fundacji Rejs Odkrywców okazją do czerpania 

doświadczeń i korzystania z wiedzy innych organizacji,  zaangażowanych i zaawansowanych  

w działaniach społecznych.   

 

4. CELE STATUTOWE FUNDACJI: 

a. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz propagowania zagadnień morskich  
i rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej; 

b. popieranie innych inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu, 
wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży; 

c. kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej jako jednej z podstaw bytu 
narodowego; 
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d. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

e. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki  
i literatury marynistycznej; 

f. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, wspieranie, promowanie  
i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, zawodowego, materialnego 
osób i instytucji zajmujących się edukacją; 

g. wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych; 
h. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  

lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej; 
i. budowanie i odtwarzanie więzi rodzinnych; 
j. niesienie pomocy w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na 

rzecz: promocji modelu życia wolnego od uzależnień, poprawy porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

k. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży) 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

Statut Fundacji szczegółowo opisuje formy i sposoby realizowania powyższych celów.  

5. BENEFICJENCI FUNDACJI: 

 

Bezpośrednimi beneficjentami działań Fundacji Rejs Odkrywców są dzieci i młodzież, 

zagrożone wykluczeniem społecznym i z tego powodu objęte opieką ośrodków opiekuńczo – 

wychowawczych. Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny, rodzice i opiekunowie dzieci – 

podopiecznych fundacji  

a także całe społeczeństwo. Misją Fundacji i celem organizowanych Rejsów Odkrywców jest 

bowiem pomoc młodzieży  w odkrywaniu sił i motywacji do podejmowania dobrych, mądrych 

wyborów życiowych. Zarażając młodzież żeglarską pasją Fundacja - tworzący ją  

i współpracujący z nią ludzie – starają się przekazywać młodym ludziom wartości, które są 

bliskie im samym: przyjaźń, praca, współpraca, odpowiedzialność.  

 

6. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W OKRESIE 11.012013 – 31.12.2013: 
 

W pierwszym roku działania Fundacji (11 stycznia – 31 grudnia 2013), jej cele były 

realizowane przede wszystkim przez organizację dwóch pełnomorskich rejsów: „Rejs 

Odkrywców 2013 – w maju na Chopinie” i „Rejs Odkrywców 2013 – w czerwcu na 

Borchardtcie”, w których wzięło udział łącznie 23 młodych ludzi oraz siedmioro opiekunów. 

W 2013 roku Fundacja współpracowała z dwoma ośrodkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Były to Ośrodek Socjoterapeutyczny p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Azaliowej w 

Warszawie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów przy ulicy Barskiej w 

Warszawie i jego filia przy ulicy Odsieczy Wiednia 13 w Warszawie. Dzieci i młodzież, biorąca 

udział w rejsach, znajdowała się pod opieką wymienionych ośrodków.   

 

Przed rejsami… 

Warunkiem udziału dzieci i młodzieży w rejsach, stawianym chętnym uczestnikom przez Fundację, 

była poprawa stopni w szkole w stosunku do ocen w poprzednim semestrze oraz wykonanie co 

najmniej 30 godzin prac społecznych na dowolny cel, co musiało być potwierdzone podpisem 

dorosłej osoby.  

W czasie poprzedzającym rejsy, Fundacja zorganizowała w ośrodkach spotkania edukacyjno – 
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informacyjne, propagujące żeglarstwo, zachęcające do udziału w rejsach, weryfikujące postępy w 

przygotowaniach.  W  trakcie spotkań prezentowane były zasady udziału w rejsach i weryfikowane 

postępy poszczególnych potencjalnych uczestników, ale spotkania były w równym stopniu 

poświęcone prezentacji żaglowców, warunków i życia, bezpieczeństwu podczas rejsów itp. Przed 

każdym z rejsów na basenie odbyło się specjalnie przygotowane szkolenie z zasad bezpieczeństwa, z 

użyciem prawdziwej tratwy ratunkowej.  

Rejsy… 

1. „Rejs Odkrywców 2013 – w maju na Chopinie” 

Rejs trwał od 25 maja do 1 czerwca 2013 r. , odbył się na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin.  

W rejsie wzięła udział jedenastoosobowa grupa dzieci z Ośrodka Socjoterapeutycznego przy ulicy 

Azaliowej w Warszawie oraz dwoje opiekunów. Rejs rozpoczął się w Gdyni, skąd STS Fryderyk Chopin 

popłynął do Karlskrony, następnie na duńską wyspę Bornholm, następnie do Świnoujścia i zakończył 

się w macierzystym porcie żaglowca – Szczecinie. Kapitanem był Janusz Zbierajewski.   

2. „Rejs Odkrywców 2013 – w czerwcu na Borchardtcie” 

Rejs trwał od 28 czerwca  do 6 lipca 2013 r.  Wzięło w nim udział 12 chłopców  z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego przy ulicy Barskiej w Warszawie oraz czworo  opiekunów. Rejs rozpoczął 

się w Kopenhadze, dokąd młodzież dotarła autokarem, następnie przez Cieśniny Duńskie i port 

Torekov załoga dopłynęła do portu Arhus w Danii. Kapitanem był Krzysztof Mazurkiewicz.  

W czasie rejsów dzieci i młodzież była pełnoprawnymi członkami załogi. Młodzi żeglarze byli 

podzieleni na wachty i uczestniczyli we wszystkich pracach na żaglowcach, w kuchni, przy żaglach,  

na pokładzie. Nie było możliwości unikania obowiązków. Dodatkowo były zorganizowane zajęcia,  

z bezpieczeństwa, nauki wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje odwiedzanych miejsc i konkursy.  

Po rejsach ... 

W październiku, listopadzie i grudniu Fundacja zorganizowała cykl wystaw fotograficznych. Ich celem 

była dokumentacja i prezentacja rejsów i zarazem podziękowanie wszystkim zaangażowanym  

w pomoc i pracę Fundacji osobom. Fotografowie – autorzy zdjęć przekazali kilka z nich na aukcję. 

Przeprowadzona w trakcie wernisażu aukcja przyniosła dochód w wysokości 2.330,00 zł, który  

w całości został przeznaczony na cele statutowe Fundacji.  

Przygotowania do 2014.  

Specyfika przygotowań do rejsów sprawia, że już w połowie 2013 roku Fundacja rozpoczęła plany  

na 2014, z uwagi na czas potrzebny na rezerwację jak najlepszych terminów w harmonogramach 

żaglowców. Zarząd Fundacji, po rozmowach z armatorami i przeanalizowaniu różnych możliwości, 

zadecydował o organizacji dwóch Rejsów  Odkrywców w 2014 na STS Fryderyk Chopin (uchwała 

Zarządu nr  3 / 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja Rejs Odkrywców  
sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 

 

7 
 

 

 

11 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2013 

MIESIĄC  DZIAŁANIA 

styczeń 

pierwsza wizyta i zaproszenie do udziału w programie i rejsie,  

pokaz filmu "Zobaczyć morze" 

spotkanie z Kapitanem Januszem Zbierajewskim  

maj cykl spotkań rekrutacyjnych, weryfikacja postępów  

maj szkolenie z ratownictwa 

maj spotkanie przedrejsowe, pokaz filmu "Kapitan własnej duszy"  

maj REJS ODKRYWCÓW 2013 W MAJU NA CHOPINIE 

czerwiec spotkania rekrutacyjne przy Barskiej i w Aninie,  

czerwiec szkolenie z ratownictwa 

czerwiec REJS ODKRYWCÓW 2013 W CZERWCU NA BORCHARDTCIE 

wrzesień spotkanie porejsowe w Aninie 

wrzesień 
spotkania dotyczące 2014: Azaliowa, Barska, Kamionek (nowy 

ośrodek)  

październik 
wystawa  fotografii w Galerii Przystanek, Państwomiasto i Żywicielu, 

wernisaż w Żywicielu,  

listopad 
współpraca z Fundacją Dobre Wiatry przy wydaniu płyty z filmem 

"Kapitan własnej duszy"  

grudzień wystawa fotografii po rejsach w Winnym Przystanku 

grudzień  Jacht Film - wizyta w kinie  
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Informacja o uzyskanych przychodach w 2013 r:  
 
Przychody z działalności statutowej: 133.320,00 zł w tym: 

1. 75.300,00 zł - wpłaty uczestników rejsów,  
2.   2.330,00 zł - darowizny związane z wystawą zdjęć  
3. 55.690,00 zł – darowizny przeznaczone na realizację rejsów,  

Informacja o poniesionych kosztach w 2013 r: 

Koszty realizacji działań statutowych: 122.710,25 zł w tym: 

1. 53.953,59 – rejs żaglowcem STS Fryderyk Chopin 
2. 56.841,66 – rejs żaglowcem STS Kapitan Borchardt 
3. 440,00 – wyjście do kina 
4. 11.475 – rezerwacja żaglowca na 2014  

Koszty administracyjne: 1.047,75 zł: 

1. Materiały: 199,15 

2. Usługi obce, w tym bankowe: 591,60 

3. Telekomunikacja: 123,00 

4. Opłaty: 134,00 

Aktywa Fundacji w 2013r: 

Aktywa obrotowe: 11.562,00 zł 

Wynik finansowy w 2013 r: 

Wynik finansowy brutto: 9.562,00 zł w całości został przeznaczony na działalność statutową Fundacji 

w 2014 roku.  

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  
Zarząd Fundacji podjął w 2013 roku dwie uchwały. Ich odpisy stanowią załącznik do sprawozdania.   
Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych ani na umowę o dzieło lub zlecenie.  
Fundacja nie wypłacała nagród finansowych, premii ani innych świadczeń.  
Zarząd i Rada Fundacji nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  
Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabyła obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.  
Fundacja nie nabyła nieruchomości, środków trwałych i nie zaciągnęła zobowiązań 
długoterminowych.  
W 2013 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe  
i samorządowe.  
W 2013 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.  
 
 
 
 
 
  


