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2015  

 TRZECI ROK PRACY FUNDACJI  

W SKRÓCIE 

 
1. Trzeci rok działania Fundacji / 

2. Trzecie sprawozdanie merytoryczne /  

3. Dwa pełnomorskie rejsy / 

4. Pierwsza szkółka żeglarska w ramach projektu „Wakacje z żaglami” / 

5. 17 dni rejsów, łącznie przepłynięto 862 mil morskich w ciągu 195 godzin żeglugi, w tym 155 

pod żaglami /  

6. 36 młodych uczestników rejsów oraz 4 opiekunów/ 

7. Kontynuacja współpracy z pięcioma ośrodkami  / 

8. Nawiązanie współpracy z dwoma nowymi ośrodkami/ 

9. 58 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ciągu roku / 
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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, funkcja pełniona społecznie  

Agnieszka Maszewska – członek zarządu, funkcja pełniona społecznie 

 

RADA FUNDACJI: 

Michał Ciundziewicki, funkcja pełniona społecznie 

Robert Węgrzynowski, funkcja pełniona społecznie  

 

BIURO FUNDACJI: 

Beata Wilewska, funkcja pełniona społecznie 

 

2. FUNDATORZY / 

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

firmy zajmującej się komunikacją w przestrzeni publicznej i reklamą zewnętrzną (OOH). W działania 

fundacji włączają się pracownicy i współpracownicy firmy, a także przyjaciele i znajomi.  
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3. O FUNDACJI REJS ODKRYWCÓW  / 

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom obrać właściwy kurs - organizuje pełnomorskie 

rejsy na żaglowcach, w które zabiera dzieci i młodzież będące pod opieką ośrodków opiekuńczo – 

wychowawczych.   

Misją Fundacji Rejs Odkrywców jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń 

i odpowiedzialność są wartościami. Uważamy, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności, znakomicie 

kształtuje charakter i dlatego dzielimy się żeglarską pasją. Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, 

zrób coś dla siebie”, a jednym z celów działań Fundacji jest promowanie wolontariatu i postaw 

prospołecznych. 

Aby popłynąć w rejs, trzeba zrobić coś dla siebie (poprawić stopnie w szkole) i zrobić coś dla innych 

(poświęcić minimum 30 godzin na wolontariat). Rejsy nie są zatem ani prezentem, ani wycieczką – w 

ich trakcie każdy jest pełnoprawnym członkiem załogi i podczas swojej wachty w równym stopniu jaki 

inni wykonuje polecenia kapitana oraz oficerów.     

W Rejsach Odkrywców bierze udział młodzież z trudniejszym startem w dorosłość oraz ich 

opiekunowie. Koszt udziału tej grupy uczestników jest w całości pokrywany przez Fundację. Fundacja 

jest finansowana przede wszystkich przez fundatorów, ale jest także wspierana przez przyjaciół i 

dobroczyńców darowiznami. W każdym rejsie bierze udział grupa chętnych dorosłych – znajomych 

lub znajomych znajomych – którzy ponosząc finansowy koszt swojego uczestnictwa i poświęcając 

czas, jednocześnie aktywnie pomagają w opiece nad młodzieżą, w prowadzeniu żaglowca, w 

organizacji zajęć w czasie wolnym: dają młodzieży dobre emocje, opowiadają o pracy, pasjach, dzielą 

się wiedzą. Z perspektywy celów wychowawczych i promowania pozytywnych wzorów, jest to 

ogromnie ważne.  

   

4. CELE STATUTOWE FUNDACJI / 

Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej i działa na podstawie statutu, 

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

szczegółowo opisuje formy i sposoby realizowania poniżej wypunktowanych celów.  

W 2015 roku w statucie Fundacji nie dokonano zmian.  

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; 

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; 
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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. 

 

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 społeczeństwo.  

Misją Fundacji i celem organizowanych Rejsów Odkrywców jest 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. DOBROCZYŃCY I PARTNERZY FUNDACJI  W ROKU 2015 / 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń / dofinansowanie projektu „Wakacje z żaglami”, szkółki żeglarskiej 

dla młodych żeglarzy w sierpniu 2015 r.  

Fundacja PGE Energia z Serca / przekazanie kwot uzyskanych z pakietów startowych podczas biegu 

„On The Run powered by PGE”  w Warszawie w dniu 14 lipca 2015r.  

Darowizna od osób prywatnych / ufundowanie udziału w rejsie chłopcu spoza ośrodków, z trudną 

sytuacją materialną.  

 

7. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W OKRESIE 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. /  

W trzecim roku działania Fundacji jej cele były realizowane przez organizację dwóch pełnomorskich 

rejsów: „Rejs Odkrywców 2015 – w maju na Chopinie” oraz „Rejs Odkrywców 2015 – w czerwcu  

na Borchardtcie”, w których wzięło udział łącznie 36 młodych ludzi oraz 4 opiekunów.   

Dodatkowo, Fundacja nawiązała kontakt z Akademią Kusznierewicza i w organizowanych przez nią 

obozach żeglarskich w ramach projektu Fundacji Rejs Odkrywców o nazwie „Wakacje z żaglami” 

wzięło udział czworo młodych ludzi ze świetlicy przy ul. Azaliowej.   
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Specyfika pracy Fundacji Rejs Odkrywców polega na synchronizacji działań z rytmem roku szkolnego. 

Poza przygotowaniami do rejsów z udziałem zaproszonych ośrodków ( w maju i czerwcu), równolegle 

toczyły się przygotowania do rejsów w roku następnym tak, aby od razu po zakończeniu sezonu 

2014/2015, mogła rozpocząć się rekrutacja do sezonu 2015/2016. Zaproszenie ośrodków  

i pierwsze spotkania rekrutacyjne ma miejsce w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego,  

po powrocie młodzieży do normalnego rytmu szkolnego.     

 

W 2015 roku Fundacja współpracowała łącznie z siedmioma instytucjami, sześcioma ośrodkami 

opiekuńczo – wychowawczymi oraz polonijnym Liceum Ogólnokształcącym.   

1/Ośrodek Socjoterapeutyczny im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Azaliowej 17, 04-539 Warszawa; 

2/MOW, ul. Barska 4, 02-315 Warszawa; 

3/ filia MOW, Centrum Edukacyjne Trampolina I, ul. Odsieczy Wiednia 13, 04-627 Warszawa – Anin; 

4/ Fundacja św. Jana Jerozolimskiego w Warszawie, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa, 

5/ Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne "Klasyk", ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa   

6/ Dom Dziecka w Chotomowie im. Ojca Świętego Piusa XI, ul. Piusa 69, 05-123 Chotomów 

7/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce,  ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka 

   

Dzieci i młodzież, biorąca udział w rejsach w roku 2015, znajdowała się pod opieką pięciu pierwszych 

wymienionych ośrodków. Warunki stawiane potencjalnym uczestnikom rejsów nie zmieniły się   

i nadal, aby móc popłynąć w rejs, należało zgodnie z dewizą Fundacji : 

- zrobić coś dla siebie – pracować nad własnym rozwojem czyli np. poprawić oceny w szkole;  

- zrobić coś dla innych – przepracować społecznie co najmniej 30 godzin na dowolny cel, co musiało 

być potwierdzone podpisem dorosłej osoby; 

Fundacja zorganizowała w ośrodkach spotkania edukacyjno – 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  tratwy ratunkowej.  

/REJSY 2015 

„Rejs Odkrywców 2015 – w maju na Chopinie” 

Rejs trwał od 1 do 9 maja 2015 r.   

W rejsie wzięła udział 19-osobowa grupa chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy 

ulicy Barskiej i jego filii przy ulicy Odsieczy Wiednia w Warszawie a także jedna dziewczynka z Liceum  

Polonijnego w Warszawie oraz 3 opiekunów.  

Rejs rozpoczął się w Szczecinie, zakończył w Gdyni. Po drodze „STS Fryderyk Chopin” zatrzymał się w 

portach Visby i Hel.  

Kapitanem był Adrian Woźniak.  

 „Rejs Odkrywców 2015 – w czerwcu na Borchardtcie” 

Rejs trwał od 3 do 10 czerwca 2015 r. Wzięło w nim udział łącznie 16 dzieci i młodzieży: 4 z Ośrodka 

Socjoterapeutycznego przy ul. Azaliowej w Warszawie, 8 z Liceum Polonijnego, 1 chłopiec z Fundacji 
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św. Jana Jerozolimskiego a także 3 dzieci spoza ośrodków i jeden opiekun. Rejs rozpoczął się w 

Gdańsku, zakończył na Helu z przystankiem w Kłajpedzie.  Kapitanem był Krzysztof Mazurkiewicz.  

Podczas rejsów obowiązuje zasada: wszyscy są jedną załogą. Wszyscy młodzi żeglarze uczestniczyli w 

pracach na żaglowcu, w kuchni i na pokładzie. Nie było możliwości unikania obowiązków. Dodatkowo 

były zorganizowane zajęcia, z bezpieczeństwa, nauki wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje 

odwiedzanych miejsc i konkursy.  

/WYSTAWY FOTOGRAFII 

W grudniu Fundacja zorganizowała wystawę fotograficzną w zaprzyjaźnionej winiarni Winny 

Przystanek na warszawskim Żoliborzu.    

/ZBIÓRKI PUBLICZNE 

W 2015 roku nie były przeprowadzane zbiórki publiczne, natomiast podczas organizacji Rejsów 

Odkrywców 2015 zostały wykorzystane pieniądze zebrane w dwóch zbiórkach w 2014 roku:   

2014/1553/OR i 2014/ 1647/OR z łączną kwotą 5060,00 zł  

/BIEG z PGE ENERGIA Z SERCA 

14 lipca 2015 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się nocny bieg „On the Run”, 

zorganizowany przez Fundację PGE Energia z Serca. Wzięło w nim udział ponad 500 osób i tak jak w 

poprzednich biegach charytatywnych, cała kwota (9.913,00 zł ) wpłacona przez biegaczy na pakiety 

startowe została podwojona przez Fundację PGE – Energia z Serca i w kwocie 19.826.00 zł przekazana 

na organizację Rejsów Odkrywców 2016.  

/PRZYGOTOWANIA DO ROKU 2016 

Zarząd Fundacji, po rozmowach z armatorami i przeanalizowaniu różnych możliwości, zadecydował  

o organizacji dwóch Rejsów  Odkrywców w 2016 roku: na s/y Zawisza Czarny i STS Pogoria.   

Do udziału w Rejsach Odkrywców 2016 zostało zaproszonych pięć ośrodków, wszystkie na wyraźną 

prośbę młodych żeglarzy oraz opiekunów.  

Podopieczni pięciu ośrodków brali udział w rejsach w latach 2012, 2013, 2014, 2015.  

Były to ośrodki:  

/ Ośrodek Socjoterapeutyczny p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Azaliowej w Warszawie,   

/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów przy ulicy Barskiej w Warszawie,  

/ filia MOW – Centrum Edukacyjne Trampolina I przy ulicy Odsieczy Wiednia 13 w Warszawie, 

/ Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa;  
/ Liceum Polonijne Klasyk, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa;  

Współpraca w 2015 roku w związku z planami rejsów w 2016: 

/ Dom Dziecka w Chotomowie im. Ojca Świętego Piusa XI, ul. Piusa 69, 05-123 Chotomów 

/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce,  ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka 

Do współpracy na rok 2016 został zaproszony Dom Dziecka w Chotomowie,  MOS w Zielonce zgłosił 

się do współpracy  z Fundacją samodzielnie.  
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Podobnie jak rok wcześniej, Fundacja zadecydowała o  organizacji w 2016 roku szkółki żeglarskiej dla 

kolejnych uczestników rejsów, kilkakrotnie uczestniczących w Rejsach Odkrywców. Identycznie jak 

poprzednio, przyświecała nam chęć wykorzystania zapału i nowo odkrytej pasji po to, aby młodzi 

adepci żeglarstwa mogli profesjonalnie poszerzyć nabyte umiejętności.  

Tym razem do udziału w wakacyjnych kursach żeglarskich została zaproszona młodzież z MOW  

w Aninie.  

Szczegółowy harmonogram działań w 2015 roku:  

01 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2015 

TERMIN DZIAŁANIA 

7, 14 stycznia  spotkania w MOW / Barska - historia żeglarstwa  

16 stycznia spotkanie rekrutacyjne w MOW / Anin 

2 lutego  Międzynarodowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej - udział drużyny FC Piorun  
ze świetlicy przy ul. Azaliowej  / druk banneru i kibicowanie  

4,11,18,25 
lutego  

spotkania w MOW / Barska - budowa jachtu, locja,    

11 lutego  spotkanie rekrutacyjne w świetlicy przy ul. Azaliowej 

12-13 lutego  seminarium i warsztaty Forum Darczyńców w Polsce - drugi zjazd uczestników  

2 marca spotkanie rekrutacyjne w Liceum Polonijnym w Warszawie  

3 marca spotkanie rekrutacyjne w Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego   

4 marca  spotkanie rekrutacyjne w MOW / Barska  

11,18,25 marca spotkania w MOW / Barska - przepisy żeglarskie, węzły, nawigacja   

5 marca spotkanie rekrutacyjne / MOW Anin  

9 marca Spotkanie z Historią - Andrzej Pilecki w MOW przy Barskiej  (w spotkaniu 
uczestniczyli także chłopcy z Anina i licealiści polonijni) 

10 marca spotkanie rekrutacyjne /Świetlica Socjoterapeutyczna przy Azaliowej  

10-13 marca Targi Wiatr i Woda w Warszawie / udział FRO w stoisku Sail Training Forum 

30 marca spotkanie rekrutacyjne / Świetlica Socjoterapeutyczna przy Azaliowej, MOW 

8,15,22,29 
kwietnia 

spotkania w MOW / Barska - przepisy żeglarskie, węzły, nawigacja   
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16 kwietnia  spotkanie rekrutacyjne w Liceum Polonijnym w Warszawie  

29 kwietnia  spotkanie przedrejsowe w MOW / Barska z udziałem MOW Anin  

30 kwietnia spotkanie przedrejsowe  w Liceum Polonijnym w Warszawie  

1 - 9 maja 2015 Rejs Odkrywców 2015 - w maju na Chopinie 

7 maja  Zakończenie projektu dla fundacji korporacyjnych koordynowanego przez Forum 
Darczyńców / wystąpienie Fundacji Rejs Odkrywców podczas panelu 
dyskusyjnego  

13,20 maja  spotkania w MOW / Barska - przepisy żeglarskie, węzły, nawigacja   

17 maja  koncert poświęcony pamięci rotmistrza Pileckiego / udział chłopców MOW Anin i 
Barska  

21 maja  spotkanie przedrejsowe z liceum polonijnym i świetlicą  

25 maja Gala nagród Travellery 2015 - Fundacja Rejs Odkrywców była wśród pięciu 
nominowanych do nagrody  

29 maja  spotkanie na basenie - szkolenie z ratownictwa przed rejsem 

31 maja  spotkanie z Małgosią i Moniką, uczestniczkami czerwcowego rejsu 

3-10 czerwca Rejs Odkrywców 2015 - w czerwcu na Borchardtcie 

18 czerwca  wizyta w Świetlicy przy Azaliowej  

14 lipca bieg "On the Run" / Fundacja PGE Energia z Serca  

9-22 sierpnia WAKACJE Z ŻAGLAMI z Akademią Kusznierewicza w Klubie Mila 

18 sierpnia wizyta w Klubie Mila podczas obozu żeglarskiego  

1 września  zmiana biura fundacji / przeprowadzka firmy Fundatora  

25 września   pierwsze spotkanie rekrutacyjne / rejs w 2016 / Liceum Polonijne  

27 września poresjowe spotkanie w MOW / Anin z udziałem pozostałej młodzieży  

29 września  spotkanie rekrutacyjne / rejs w 2016 / MOW Barska 

30 września  spotkanie rekrutacyjne / rejs w 2016 / MOW Anin 

5 października  pierwsze spotkanie rekrutacyjne / rejs w 2016 / Fundacja Św. Jana 
Jerozolimskiego   
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6 października spotkanie z Andrzejem Ostrowskim w MOW Barska 

12 października Pierwsze spotkanie rekrutacyjne w MOS / Zielonka 

20 października spotkanie rekrutacyjne / MOS Zielonka 

20 października Liceum Polonijne / prezentacja "Wyznaczanie celów" 

23 października pierwsze spotkanie w Chotomowie z Siostrą Dyrektor 

24 października Sprzątanie grobów na Powązkach Wojskowych / MOW Barska, Anin, Liceum 
Polonijne  

27 października pierwsze spotkanie / rejs w 2016 / Chotomów 

27 października  spotkanie rekrutacyjne / rejs w 2016 / Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego   

28 października spotkanie rekrutacyjne / MOW Anin  

3 listopada  spotkanie rekrutacyjne / MOS Zielonka 

4 listopada   spotkanie rekrutacyjne / MOW Barska  

4 listopada  spotkanie rekrutacyjne / Azaliowa 

16 listopada  spotkanie rekrutacyjne / Azaliowa 

19 listopada  spotkanie rekrutacyjne / MOW Barska  

25 listopada Konferencja Prezesi Wolontariusze z wystąpieniem ekipy Fundacji Rejs 
Odkrywców  

25 listopada spotkanie rekrutacyjne / Azaliowa 

1 grudnia spotkanie rekrutacyjne / MOS Zielonka 

4 grudnia  spotkanie rekrutacyjne / Azaliowa 

8 grudnia spotkanie rekrutacyjne / MOS Zielonka 

9 grudnia spotkanie rekrutacyjne / Azaliowa 

9 grudnia spotkanie rekrutacyjne / MOW Anin  

4-31 grudnia  wystawa fotograficzna w Winnym Przystanku  
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8. INFORMACJE FINANSOWE  / 

Informacja o uzyskanych przychodach w 2015 r:  
 
Przychody z działalności operacyjnej: 153.076,00 zł w tym: 

1. 31.400,00 zł - wpłaty uczestników rejsów,  
2. 121.676,00 zł – darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe, 

Informacja o poniesionych kosztach w 2015r.: 

Koszty realizacji działań statutowych: 141.228,32 zł w tym: 

1. 69.200,08 –  I rejs   
2. 61.968,88  – II rejs   
3. 10.059,36 – pozostałe cele statutowe  

Koszty administracyjne: 2.344,54 zł : 

1. Usługi obce -  bankowe: 252,30 zł 

2. Usługi obce – księgowe: 1000,00 zł 

3. Telekomunikacja: 738,00 zł  

4. Wizytówki: 354,24 zł 

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2015r.: 

Aktywa obrotowe: 28.840,32 zł 

Wynik finansowy w 2015r.: 

19.003,14 zł w całości został przeznaczony na działalność statutową Fundacji w 2016 roku.  

9. INFORMACJE POZOSTAŁE  / 

W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  
Zarząd Fundacji podjął w 2015 roku dwie uchwały: o organizacji dwóch rejsów w 2016 roku oraz 
sfinansowaniu kursu żeglarskiego dla młodzieży z MOW w Aninie.   
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 2015 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe  
i samorządowe.  
W 2015 roku nie przeprowadzano w Fundacji kontroli.  

 
 
 
 
 

sprawozdanie sporządziła Agnieszka Maszewska 


