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Logbook to dziennik jachtowy. W logbooku zapisuje 
się wszystkie ważne informacje dotyczące rejsu: dane 
załogi, przebieg rejsu, odwiedzane porty, obserwacje 
pogody i prognozy, zdarzenia, kontakty. Logbook jest 
rejestrem rejsu, pomocą dla załogi i kapitana i pamiąt-
ką po zakończeniu rejsu.

Zapraszamy do lektury Logbooka Fundacji Rejs 
Odkrywców za rok 2018. Spisaliśmy w nim najważ-
niejsze wydarzenia z okresu 1 stycznia – 31 grudnia 
2018 r.  

W zeszłym roku przyznaliśmy w Logbooku, że nie 
spodziewaliśmy się, że jednorazowa w zamierzeniu  
akcja przerodzi się w wieloletni program, angażujący 

SŁOWO
OD ZARZĄDU

coraz bardziej nas samych i coraz więcej naszych 
znajomych, kolegów, przyjaciół. Napisaliśmy także, 
że jesteśmy dumni z wolontariuszy i żeglarzy, wśród 
których są młodzi ludzie rozpoczynający z nami 
swoją żeglarską przygodę oraz że jesteśmy wzruszeni, 
myśląc o ogromie pracy, którą wkładają wolontariusze 
z Jet Line: Beata Wilewska, Andrzej Nalewajek, Paweł 
Dudkowski, Robert Milewski, Jacek Rogaszewski. 

No cóż, możemy to tylko powtórzyć. Podobnie jak to, 
że jesteśmy dumni z każdego młodego żeglarza, który 
chce odkrywać coś w sobie i dla siebie. 

Dziękujemy wszystkim nam życzliwym, kibicującym 
i wspierającym.  
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Rok 2018 w liczbach

46

210

MŁODYCH ŻEGLARZY
15 na Mazurach 
31 na Pogorii

GODZIN 
ŻEGLOWANIA

6.
ROK PRACY 
FUNDACJI

7.
SEZON REJSÓW
ODKRYWCÓW
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Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom iść dobrym kursem, gdy tego 
potrzebują. 

Uważamy, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności i kształtuje charaktery. Celem 
Fundacji Rejs Odkrywców i celem organizowanych Rejsów Odkrywców jest po-
maganie młodzieży w odpowiedzialnym podejmowaniu dobrych, mądrych decyzji 
życiowych. W tym znaczeniu żeglowanie jest naszym środkiem do celu. Dzielimy 
się żeglarską pasją i uczymy młodych żeglarzy rzeczy, które są nam bliskie. Naszą 
misją jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń i odpo-
wiedzialność są wartościami. 

Organizujemy żeglarskie wyprawy dla dzieci i młodzieży, często z trudniejszym 
startem w dorosłe życie, objętych opieką terapeutyczną. Ale nie tylko. W Rejsy 
Odkrywców pływają bardzo dobrzy uczniowie, zaangażowani wolontariusze, 
ciekawi świata pasjonaci, harcerze. 

Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”. Zgodnie z nią 
innym, ważnym celem Fundacji jest promowanie wolontariatu i postaw prospo-
łecznych. Aby popłynąć w rejs, trzeba zrobić coś dla siebie (poprawić stopnie w 
szkole) i zrobić coś dla innych (poświęcić w zależności od wieku 20 lub 30 godzin 
na systematyczną pracę w wolontariacie). 

Rejsy nie są zatem ani prezentem, ani wycieczką – w ich trakcie każdy jest pełno-
prawnym członkiem załogi i podczas swojej wachty w równym stopniu jak inni wy-
konuje polecenia kapitana oraz oficerów. Obowiązuje zasada, że załoga jest jedna. 
Wszyscy młodzi żeglarze uczestniczą w pracach na żaglowcu, w kuchni i na pokła-
dzie. Nie ma możliwości unikania obowiązków. Poza żeglarskimi obowiązkami są 
również organizowane zajęcia i szkolenia: z bezpieczeństwa, obsługi takielunku 
oraz żagli, nauka wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje dotyczące planowanych 
miejsc postoju, wycieczki czy konkursy.

MISJA I CELE 
FUNDACJI I REJSÓW   
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Fundacja działa na podstawie statutu, opisującego jej 
cele i zadania, majątek, finansowanie i sposób zarzą-
dzania. Statut Fundacji szczegółowo opisuje formy 
i sposoby realizowania poniżej wypunktowanych 
celów. W 2018 roku w statucie Fundacji nie wprowa-
dzaliśmy zmian. 

CELE STATUTOWE 
FUNDACJI
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Cele Fundacji:

 > 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;

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

 > kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej jako jednej z podstaw 
bytu narodowego;

 > podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;

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

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

 > wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;

 > niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 
lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;

 > budowanie i odtwarzanie więzi rodzinnych;

 > 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;

 > promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży) 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
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Bezpośrednimi beneficjentami działań Fundacji Rejs 
Odkrywców są dzieci i młodzież, uczestniczące w pro-
gramie Fundacji i w Rejsach. 

Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny, rodzice 
i opiekunowie dzieci, społeczeństwo. 

Jednocześnie uważamy, że beneficjentami jesteśmy 
również my wszyscy: organizatorzy i współuczestnicy 
Rejsów Odkrywców, zgodnie z hasłem Fundacji:  
„zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”. 

BENEFICJENCI 
FUNDACJI
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Cele Fundacji były realizowane podczas przygotowań 
i organizacji dwóch rejsów: „Rejs Odkrywców 2018 
– w maju na Pogorii” oraz „Rejs Odkrywców 2018 
– w czerwcu na Mazurach”, w których wzięło udział 
łącznie 46 młodych ludzi.

W przygotowaniach Rejsów Odkrywców 2018 roku 
Fundacja współpracowała z siedmioma instytucjami, 
sześcioma ośrodkami opiekuńczo – wychowawczymi 
oraz polonijnym Liceum Ogólnokształcącym. Nowym 
ośrodkiem, z którym nawiązaliśmy współpracę pod 
koniec 2017 r. jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
SOW Dom przy Rynku w Warszawie (ul. Rynek 
Nowego Miasta 4). 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 
w okresie: 1.01-31.12.2018 r. 

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

5. Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne 
„Klasyk”, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa;  

6. SOW Dom przy Rynku w Warszawie, ul. Rynek 
Nowego Miasta 4, 00-229 Warszawa; 

7. Starówka - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 
Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa;

8. Nawiązaliśmy współpracę z nowym miejscem 
wsparcia dzieci: świetlicą i klubem alternatywnym  
Caritas, ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa.
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Zadania postawione przed potencjalnymi uczestnika-
mi Rejsów były niezmienne. 

Aby móc wziąć udział w Rejsie Odkrywców, trzeba 
zrobić coś dla siebie: pracować nad własnym rozwo-
jem czyli głównie poprawić oceny w szkole i zrobić 
coś dla innych: zostać wolontariuszem i przepracować 
społecznie co najmniej 30 (w przypadku starszych 
uczestników) i 20 ( w przypadku młodszych uczestni-
ków) godzin. 

W ramach przygotowań do Rejsów, Fundacja organi-
zowała w ośrodkach spotkania edukacyjno – informa-
cyjne, 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. 

W 2018 roku przeprowadziliśmy prawie 50 spotkań 
z dziećmi i młodzieżą, zgodnie ze sprawdzającym się 
schematem dwóch etapów: rekrutacji i szkoleń prze-
drejsowych. 
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Wzięła w nim udział 31-osobowa grupa młodzieży z: 

 > MOW przy ulicy Barskiej,  
 > Centrum Edukacyjnego „Trampolina”, 
 > Liceum Polonijnego, 
 > Fundacji Dorastaj z Nami, 
 > Domu Dziecka w Chotomowie 
 > Domu przy Rynku. 

Rejs Odkrywców 2018  – w maju na Pogorii
27 maja – 3 czerwca 2018 r. 

Rejsy 2018

Rejs rozpoczął się w Bremerhaven (Niemcy), zakoń-
czył w Gdyni. Jego kapitanem był Andrzej Ziajko. 

507 170

10 31

MIL 
MORSKICH

GODZIN 
ŻEGLUGI

DNI 
REJSU

MŁODYCH
ŻEGLARZY

GDYNIA
POLSKA

BREMERHAVEN
NIEMCY
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Rejs Odkrywców 2018 – w czerwcu na Mazurach
11-17 czerwca 2018 r.

Po udanym debiucie na Mazurach rok wcześniej, w 
czerwcu 2018 zorganizowaliśmy drugi rejs na małych 
łódkach, dla młodszych żeglarzy.   

95,5 mil, 40 h pływania, jezioro Niegocin, Tałty,  
Śniardwy, Boczne, Jagodne. 

Rejs trwał w dniach 11 (wyjazd) – 17 czerwca 2018 r.  

Trasa i porty: Wilkasy – Mamerki – Mikołajki - 
Okartowo – Zatoka Mrówcza - Wilkasy

W rejsie wzięła udział 15-osobowa grupa dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Azaliowej, 
Domu Dziecka w Chotomowie, ogniska na Starówce 
oraz kilkoro dzieci spoza ośrodków. Komandorem 
Rejsu był Robert Węgrzynowski.

Pomysł na organizację rejsów mazurskich wziął się z 
doświadczeń organizacji rejsów na dużych żaglowcach 
na morzu. Uważamy, że umożliwienie pierwszego 
kontaktu z żeglowaniem na małych łódkach jest 
bardzo dobrą drogą. Ponadto, regulamin rejsu na STS 
Pogoria nie przewiduje udziału dzieci młodszych niż 
15 – letnie. Dzieci biorące udział w rejsie mazurskim 
mają zaś 9-13 lat.

Rejsy 2018

ŚNIARDWY

TAŁTY

N
IEGO

CIN1/6. WILKASY

3. MIKOŁAJKI

4. OKARTOWO

2. MAMERKI

5. ZATOKA 
MRÓWCZA

95,5 40

6 15
MIL GODZIN 

PŁYWANIA

MŁODYCH
ŻEGLARZY

DNI 
REJSU
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Kurs żeglarski 2018

W lipcu 2018 r. Sylwek i Konrad, dwaj chłopcy, którzy 
pierwsze żeglarskie doświadczenia zdobyli z Fundacją 
Rejs Odkrywców i trzykrotnie brali udział w Rejsach 
Odkrywców, wyjechali na kurs żeglarski do Chorwacji. 
Obaj zmierzyli się z wyzwaniami i wiemy, że był to 
dla nich czas własnych odkryć. Z obu jesteśmy bardzo 
dumni. Konrad zdał egzamin na patent żeglarza. 
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W ramach współpracy ze Studenckim Forum Business 
Center Club (partnerem programu „Wiedza i doświad-
czenie”) odbyło się spotkanie z członkami Koalicji 
Prezesi-wolontariusze. Prezesa Jet Line Michała 
Ciundziewickiego, który jest jednym z fundatorów 
FRO, reprezentowała Agnieszka Maszewska z zarządu 
Fundacji. Opowiedziała o odpowiedzialnym biznesie 
w firmie oraz prowadzeniu fundacji. 

21.03.2018 
Spotkanie w 
studenckim 
forum BCC

12.04.2018 
Festiwal Boss 

12 kwietnia podczas Festiwalu BOSS, zarząd Fundacji 
w pełnym składzie poprowadził wystąpienie „Żagle to 
też out of home”. I w firmie, i na żaglowcu: aby wszyst-
ko dobrze działało, musi być zgrana załoga i kapitan. 
Opowiedzieliśmy o wspólnie prowadzonym biznesie 
i wspólnie powołanej fundacji – pracy, współpracy, 
przyjaźni i odpowiedzialności, czyli podstawowych 
wartościach, dzięki którym działa firma i fundacja.  
Bez nich nie byłoby możliwe ani jedno, ani drugie.
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W październiku 2018r. wzięliśmy udział w projekcie 
Giving Circle. Giving Circle to innowacyjna forma 
filantropii uczestniczącej, którą w Polsce promuje 
Akademia Rozwoju Filantropii. Raz w roku, podczas 
organizowanego spotkania Darczyńcy mogą wesprzeć 
wybrane przez siebie projekty społeczne, ich zdaniem 
najbardziej wartościowe, które przedstawiają swoją 
ideę podczas prezentacji na scenie. Organizatorzy ini-
cjatyw i potencjalni darczyńcy poznają się, nawiązują 
relacje, organizacje znajdują sojuszników  
i wspierających. 

III edycja Giving Circle, w której wzięliśmy udział, od-
była się 18 października w Warszawie. Wystąpiliśmy 
z projektem „Żeglarska szkoła życia”. Naszym celem 
było zebranie pieniędzy na sfinansowanie kursów 
żeglarskich dla dzieci i młodzieży,  dla których pierw-
szy kontakt z żeglarstwem staje się początkiem czegoś 
nowego. Są to osoby, które połknęły bakcyl, chcą się 

18.10.2018 
Giving Circle

uczyć, są utalentowane, angażują się w pomoc, w wo-
lontariat w Fundacji. Postanowiliśmy zaproponować 
im kolejny krok: udział w kursie żeglarskim, zakoń-
czonym egzaminem i zdobyciem patentu. Uważamy, 
że dzięki temu będą mogli rozwinąć pasję, zdobyć 
wiedzę, wejść w nowe środowisko, a w przyszłości 
podzielić się pasją z innymi i zrobić coś dla innych. 

Podczas wieczoru z Giving Circle Darczyńcy zadekla-
rowali 7000 zł i zgodnie z umową z Organizatorami,  
cała przekazana nam kwota w wysokości 6270 zł, 
została przeznaczona na realizację naszego celu w 
2019 roku. 

Prezentującą była Agnieszka Maszewska, członkini 
zarządu FRO. W ciągu 5-minutowej prezentacji opo-
wiedziała o naszych działaniach i planach na zagospo-
darowanie pozyskanych funduszy. 
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20 października 2018 r. odbyła się w Gdyni konfe-
rencja „100 lat Wychowania Morskiego w Polsce”, 
zorganizowana przez Fundację Harcerstwa Centrum 
Wychowania Morskiego ZHP, do udziału w której 
zostaliśmy zaproszeni. Przedstawiliśmy prezen-
tację pod tytułem „Odkrycia. 100 lat Wychowania 
Morskiego w Polsce. 7 lat Fundacji Rejs Odkrywców”, 
którą oparliśmy o doświadczenia i odkrycia naszych 
młodych żeglarzy, zawarte w ich własnych wypowie-
dziach, a także o naszych obserwacjach ze współpracy 
z młodzieżą podczas przygotowań i następnie w 
trakcie rejsów. Prezentującymi byli: Beata Wilewska, 
prowadząca biuro Fundacji Rejs Odkrywców, 
Agnieszka Maszewska, członkini zarządu Fundacji 
Rejs Odkrywców oraz Kacper Kluczyk, uczestnik kilku 
Rejsów Odkrywców, żeglarz, student Politechniki 
Gdańskiej i wolontariusz Fundacji. 

20.10.2018 
Konferencja 
w Gdyni 

1.12.2018 
Festiwal 
Jacht Film  

W dniach 30 listopada – 2 grudnia w Warszawie odbył 
się 8. Festiwal Filmów Żeglarskich Jacht Film, z którym 
jesteśmy związani od kilku sezonów. W tym roku orga-
nizator i pomysłodawca festiwalu Andrzej Minkiewicz 
poprosił nas o krótkie wystąpienie z komentarzem do 
jednego z filmów „Żeglarze z bloków”.    
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Corocznie w grudniu organizujemy wystawę fotogra-
ficzną w zaprzyjaźnionej winiarni Winny Przystanek 
na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Mickiewicza 20. 

Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały zrobione 
przez Jacka Turczyka podczas tegorocznego Rejsu 
Odkrywców na STS Pogoria. Wystawa trwała w dniach 
7 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019 r. Wernisaż w dniu  
6 grudnia był okazją do spotkania z dorosłymi uczest-
nikami Rejsu i podziękowania za pomoc w organizacji. 

7.12.2018 – 2.01.2019 
Wystawa fotografii
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W Logbooku za 2017 r. napisaliśmy w części 
„Wyzwania”, że jednym z wyzwań Fundacji jest mie-
rzenie efektywności działań. We wrześniu 2018 r. 
zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu ewaluacji progra-
mu i działań Fundacji. Wykonała ją na nasze zlecenie 
Magdalena Kocejko.  

Raport z ewaluacji został przekazany i omówiony  
w grudniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. został udostęp-
niony na stronie http://rejsodkrywcow.pl/fundacja/
sprawozdania/#ewaluacje 

Oto fragment podsumowania:    
„Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pokazało 
bardzo wyraźnie, że program Rejs Odkrywców jest 
dobrze zaplanowanym i zorganizowanym działaniem 
wysokiej jakości. Wszystkie aspekty programu zostały 
ocenione wysoko zarówno przez uczestniczącą w nim 
młodzież, jak i kadrę ze współpracujących ośrodków  
i związanych z Fundacją wolontariuszy. W toku bada-
nia ewaluacyjnego zidentyfikowano tylko niewielkie 
możliwości modyfikacji programu.

EWALUACJA 

Program przynosi bardzo konkretne rezultaty, mimo 
że Fundacja w swojej misji nie ma konkretnie określo-
nego zakresu społecznego wpływu i zmiany, do której 
chce doprowadzić. Młodzież uczestnicząca w pro-
gramie Rejs Odkrywców niejednokrotnie zwiększa 
swoje społeczne kompetencje (zwłaszcza w obszarze 
współpracy w grupie i zależności od innych), po-
prawia samoocenę, poszerza horyzonty i zwiększa 
wiarę w swoje możliwości. Warto jednak podkreślić, 
że z racji na niereprezentatywny charakter przepro-
wadzonego badania skala i zakres rezultatów nie jest 
w pełni możliwy do określenia, można jedynie stwier-
dzić, że jest on zindywidualizowany. W pojedynczych 
przypadkach zdarza się nawet, że doświadczenie 
uczestnictwa w rejsie jest na tyle ważne, że wpływa 
na dalsze wybory życiowe”. 
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Koszt udziału młodzieży oraz ich opiekunów jest pokrywany przez Fundację. 

Działanie Fundacji jest finansowane przede wszystkich przez fundatorów, jest 
także wspierane przez przyjaciół i dobroczyńców. W każdym morskim Rejsie 
bierze udział grupa chętnych dorosłych, którzy sami ponoszą koszty uczestnictwa, 
a zarazem angażują się w opiekę nad młodzieżą, organizację zajęć w czasie 
wolnym, dzielą się wiedzą, 

To bardzo ważny aspekt naszej pracy i najbardziej praktyczny wymiar wdrażania 
idei „zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych”. 

INFORMACJE 
FINANSOWE 

Informacja o poniesionych kosztach w 2018 r.

Koszty realizacji działań statutowych:
Rejs Odkrywców 2017 – Rejs na Mazurach 
Rejs Odkrywców 2017 – Rejs na Pogorii  
pozostałe cele statutowe, w tym koszty szkoleń żeglarskich 

Koszty administracyjne:
Usługi obce – bankowe
Usługi obce – księgowe
Telekomunikacja 
Strona internetowa 
Materiały biurowe
Pozostałe usługi

94.970,56 zł  
11.566,78 zł 
69.144,78 zł   
14.259,00 zł 

7.095,70 zł 
518,20 zł
4 520,50 zł
1599,00 zł 
1 319,00 zł 
0,00 zł
458,00 zł  

Informacja o uzyskanych przychodach w 2018 r.
  
Przychody z działalności statutowej: 
darowizny przeznaczone na realizację rejsów i inne cele statutowe 
wpłaty uczestników rejsów

121.465,00 zł 
119.635,00 zł  
1.830,00 zł 

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2018 r.:
Aktywa obrotowe: 26 917,57 zł
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W 2018 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników 
etatowych, nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilno-prawnych i nie prowadziła działalności 
gospodarczej. 

Członkowie Zarządu i Rady 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. 

Fundacja nie wypłacała nagród finansowych, premii 
ani innych świadczeń. 

Fundacja nie prowadziła zbiórek publicznych. 

Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez 
podmioty państwowe i samorządowe. 

W Fundacji nie przeprowadzano kontroli. 

Zarząd Fundacji podjął w 2018 roku uchwałę  
o organizacji dwóch rejsów w 2019 roku.

INFORMACJE 
POZOSTAŁE
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Fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin 
Maszewski, przyjaciele, wspólnicy, żeglarze – pasjona-
ci, właściciele Jet Line, firmy zajmującej się komunika-
cją w przestrzeni publicznej i reklamą zewnętrzną  
z siedzibą na warszawskim Żoliborzu.  

Zarząd Fundacji: Marcin Maszewski, Agnieszka 
Maszewska  

Rada Fundacji: Michał Ciundziewicki, Robert 
Węgrzynowski 

Biuro Fundacji: Beata Wilewska

Wszystkie funkcje są pełnione społecznie. 

Wolontariusze: Anastazja Hroda, Andrzej Nalewajek, 
Jacek Rogaszewski, Robert Milewski, Paweł 
Dudkowski, Kacper Kluczyk, Jan Zajączkowski. 

W pracę Fundacji aktywnie angażują się pracownicy  
i współpracownicy firmy Fundatorów. 

W 2018 roku wolontariuszami było 8 osób pracują-
cych i współpracujących z Jet Line. W działania fun-
dacji włączają się również nasi przyjaciele i znajomi. 
Jesteśmy dumni, że jako wolontariusze dołączają do 
nas nasi młodzi żeglarze – Anastazja, Kacper, Janek. 

Podczas rejsu na Mazurach funkcję opiekunów młod-
szych żeglarzy pełnili nasi młodzi przyjaciele i uczest-
nicy Rejsów Odkrywców: Kacper Kluczyk (już po raz 
drugi) i Anastazja Hroda.  

Podczas rejsu na Pogorii funkcje starszych wachty 
pełnili: Anastazja Hroda, Piotr Madej, Mariusz Bryl  
i Kacper Kluczyk. Dla trojga z nich przygoda z żeglo-
waniem zaczęła się w Fundacji Rejs Odkrywców. 

ZAŁOGA FUNDACJI
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Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany oraz Centrum 
Sportu i Rekreacji przy ul. Lindego w dzielnicy Bielany 
– nieodpłatnie udostępniły nam basen w dnu 12 maja 
2018 r. na organizację zajęć z bezpieczeństwa  
w wodzie, z użyciem tratwy ratunkowej.  

Po raz kolejny współpracowaliśmy z ratownikami 
medycznymi, Patrycją Spiess i Konradem Zygarskim, 
którzy przygotowali i poprowadzili szkolenie z zasad 
udzielania pierwszej pomocy.  

INSTYTUCJE 
PARTNERSKIE 

Fundacja Rejs Odkrywców 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.

NIP: 118-209-00-37 
REGON: 146505735

Adres rejestrowy Fundacji:  
ul. Prozy 20, 01-966 Warszawa. 

Adres do korespondencji:  
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa. 

rejsodkrywcow.pl 
fundacja@rejsodkrywcow.pl  
facebook.com/FundacjaRejsOdkrywcow 
instagram.com/fundacjarejsodkrywcow/ 

DANE 
FUNDACJI
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