
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Fundacji Ocean Marzeń  

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
 
 

 
Nazwa: Fundacja Ocean Marzeń 
Siedziba, adres: 02-654 Warszawa, ul. Rajska 3 lok. 68 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17 maja 2012 rok 
Nr KRS: 0000384901   Nr Regon:  14297735 
 
1) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 
1. Adam Sebastian Wiśniewski, zam. 02-654 Warszawa, ul. Rajska 3 m 68 
2. Anna Marta Brengos, zam.: 03-379 Warszawa, ul. Krasiczyńska 10 m 173 
3. Anna Kozłowska,zam. 01-308 Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 76 m 78 
 
2) Cele statutowe fundacji: 
 
Fundacja została powołana w celach:  
1. prowadzenia działalności wychowawczej i aktywizacji zawodowej młodzieży w oparciu o wzorce etyki 

i etykiety żeglarskiej, i zaangażowania społecznego, a w tym szczególnie młodzieży z ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów, 

2. propagowania i promocji żeglarstwa w tych środowiskach, 
3. prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania 

charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności, postaw  
i wrażliwości społecznej, 

4. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do stosowania w warunkach 
ekstremalnych, spotykanych na jachtach żaglowych, 

5. upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanym we wdrażaniu 
systemu edukacji żeglarskiej, 

6. działalności na rzecz budowy i eksploatacji żaglowców dla celów oświatowo-wychowawczych, 
7. prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków żeglarskich 

 
3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 
 
1. Organizowanie i finansowanie szkoleń na stopnie żeglarskie dla dzieci i młodzieży, w tym 
szczególnie z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej 
wychowawców i opiekunów, 
 

W terminie od 28 lipca do 14 sierpnia roku na Mazurach zorganizowano kurs na patent żeglarza 
jachtowego dla 5 wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka z Mazowsza, a w dniach 14 sierpnia  
- 1 września 2012 takie samo szkolenie na wodach Zalewu Zegrzyńskiego dla 5 dzieci z Pomorza.  
W efekcie obu kursów 8 wychowanków Fundacji odebrało swoje pierwsze patenty. 
 

2. organizowanie rejsów śródlądowych, morskich i oceanicznych dla dzieci i młodzieży,  
w tym szczególnie z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej 
wychowawców i opiekunów, 
 
 W terminie 23 - 24 czerwca 2012 r. czworo wychowanków Fundacji z opiekunem odbyło rejs po Zatoce 

Gdańskiej litewskim żaglowcem Brabander. Rejs ten odbywał się w ramach współpracy krajów 
nadbałtyckich w europejskim programie MAST (Maritime Education and Sail Training for young 
people).  



 
 W dniach 18 – 25 sierpnia 2012 roku we współpracy z Fundacją Lubelskie Centrum Żeglarstwa 

zorganizowano rejs Szlakiem Wielkich Jezior dla 16 wychowanków Rodzinnych i Państwowych 
Domów Dziecka z województwa lubelskiego. Rejs odbył się na trasie Węgorzewo – Giżycko – Ryn  
– Mikołajki – Okartowo – Ruciane. 

 
 W dniach 22 sierpnia do 1 września 2012 roku zorganizowano dla 14 mieszkańców Rodzinnych  

i Państwowych Domów Dziecka z Warszawy i Mazowsza Mazurski Rejs Szlakiem Wielkich Jezior  
na trasie Ruciane – Mikołajki - Giżycko - Węgorzewo. Rejs odbył się dzięki wsparciu m. st. Warszawy, 
które w ramach tzw. małych grantów dofinansowało przedsięwzięcie.   

 Oba rejsy odbywały się na jachtach klasy Phila 880 i obejmowały zarówno zajęcia typowo żeglarskie, 
jak  i program wychowawczy bazujący na wzmacnianiu mocnych stron uczestników. Rejsy 
zabezpieczało po dwóch instruktorów żeglarstwa, oraz trzech wolontariuszy - animatorów zajęć 
wychowawczych. Oprócz animowanych działań wychowawczych młodzież  zwiedzała interesujące 
obiekty na trasie, w tym Twierdzę Boyen, zespół poniemieckich bunkrów na Mamerkach i zamek 
krzyżacki w Rynie. 

 
3. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób  
i instytucji w ramach określonych celami Fundacji, 
 

W ramach wspierania rodzinnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, dzięki współpracy z ARMiR 
przekazano 13 zestawów komputerowych do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych  
a także pozyskane od darczyńców długoterminowe artykuły spożywcze: mleko, płatki śniadaniowe, 
gulasz w puszkach, pieczywo chrupkie. 

 
4. prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej 
związanej z celami statutowymi Fundacji, 
 
 1 czerwca 2012 roku na portalu podróżniczym „na Walizkach” ukazał się sygnowany przez Fundację 

artykuł dotyczący rodzinnego żeglowania z dziećmi. Oprócz wskazówek dotyczących planowania rejsu 
rodzinnego i jego bezpieczeństwa, opisano w tym artykule statutowe działania Fundacji oraz jej plany 
komercyjne, skierowane do rodzin. 

 
 Dnia 23 listopada 2012 Prezes Adam Wiśniewski opowiadał o programie realizowanym przez  Fundację 

na falach Radia dla Ciebie. 
 

5. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także 
zbiórek publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji, 
 
 W dniach 16-18 marca 2012 r. zorganizowano w Tawernie Korsarz w Warszawie Festiwal Kultury 

Marynistycznej OCEANY MARZEŃ. Przebiegał on pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy, Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego. Ta trzydniowa impreza charytatywna była nie tylko okazją do promocji 
Fundacji, pozyskiwania dla niej środków i sprzymierzeńców, ale stanowiła również  płaszczyznę 
wymiany doświadczeń żeglarskich. W ramach Festiwalu odbywały się bowiem wykłady z nawigacji, 
spotkania ze sławnym żeglarzami, kurs udzielania pierwszej pomocy oraz kiermasz książek. Najbardziej 
emocjonujące spotkanie festiwalowe, to konkurs piosenki dziecięcej, w którym główną nagrodą był 
jednodniowy rejs po Zalewie Zegrzyńskim. Każdy dzień Festiwalu zakończony był koncertem 
szantowym najbardziej znanych kapel.  

 Festiwal poprzedzony był kampanią informacyjną dotyczącą samej imprezy oraz działalności Fundacji. 



W dniach 10 i 11 marca rozdano 2 000 ulotek na targach Wiatr i Woda, gdzie Fundacja miała swój 
kącik informacyjny. Przeprowadzono serię wywiadów w Radio Wnet, w których brali udział nie tylko 
działacze Fundacji, ale również jej wychowankowie z opiekunami. Okazją do rozpowszechniania idei 
organizacji było także spotkanie ze słuchaczami Radia Plus. Stosowne informacje ukazały się również 
na portalach żeglarskich. O Festiwalu, a co za tym idzie również Fundacji i jej misji pisały także portale 
informacyjne (m. in. Kurier 365). 

 
 W dniu 2 sierpnia 2011 roku wydana została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

o numerze 178/2011, zezwalająca na przeprowadzenie przez Fundację Ocean Marzeń zbiórki 
publicznej. Zbiórkę tę kontynuowano również do 30 czerwca 2012 roku.  Sprawozdanie z przebiegu 
zbiórki publicznej zostało złożone przez urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem  
z dnia 7 września 2012 roku i zaakceptowane. 

 
 W dniu 3 października 2012 roku wydana została decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji,   

o numerze 32/2012, zezwalająca na przeprowadzenie przez Fundację Ocean Marzeń zbiórki publicznej. 
I w ramach tego pozwolenia w 2012 roku nie była prowadzona zbiórka publiczna. 

 
 24 listopada w Tawernie Korsarz w Warszawie odbył się koncert galowy na zakończenie sezonu 

żeglarskiego 2012. W spotkaniu tym uczestniczyli wychowankowie, współpracownicy i sympatycy 
Fundacji. Gościom przedstawiono wydarzenia minionego sezonu, wręczono „nominacje oficerskie” 
wychowankom, którzy zdobyli patenty oraz podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się 
do sukcesu Fundacji. W muzycznej części spotkania zagrał Tomasz Bory-Borkowski. Informacja  
o spotkaniu ukazała się na portalach żeglarskich. 

 
6. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjną, finansową i rzeczową, z organami 
władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne 
są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach, 
  
 Za bardzo owocną należy uznać współpracę Fundacji z Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym 

Zawiązkiem Żeglarskim, który pomaga jej w działaniach w zakresie organizowania szkoleń  
i egzaminów na stopnie żeglarskie, przekazuje nagrody rzeczowe na konkursy w ramach Festiwalu 
Oceany Marzeń, a także wspiera informacyjnie poprzez system swoich kanałów przekazu informacji. 

 
 Nawiązano współpracę z Mazowieckim Centrum Ekonomii Społecznej, które pomaga Fundacji  

w analizie działań organizacyjnych i wspiera merytorycznie w dziedzinie NGO. 
 
 Sierpniowy rejs Szlakiem Wielkich Jezior dla dzieci z Warszawy mógł się odbyć dzięki współpracy 

finansowej z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, który przyznał Fundacji wnioskowany grant.  
W przebiegu rejsu swój udział miało również Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
uczestnicy programu MAST, w tym OSiR Gdańsk. 

 
 Rejs dla dzieci z województwa Lubelskiego był ukoronowaniem współdziałania z Fundacją Lubelskie 

Centrum Żeglarstwa. W ramach współpracy obu organizacji dzieci z regionu pod banderą Fundacji 
Ocean Marzeń brały udział w regatach organizowanych przez LCŻ na Zalewie Zemborzyckim. 

 
4) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 

 
 Ze względu na małą ilość osób działających w Fundacji jej działalność gospodarcza jest ograniczona.  

W roku 2012 zorganizowano 2 komercyjne rekreacyjne rejsy mazurskie. Również w ramach 
działalności gospodarczej odbywał się Festiwal Kultury Marynistycznej Oceany Marzeń. Wstęp  



na koncerty w ramach Festiwalu był biletowany., oprócz tego podpisano dwie umowy sponsorskie. 
Dochód z działalności został przeznaczony na bieżące wydatki związane z administracją (papier, toner 
do drukarki, opłaty pocztowe, opłaty za wynajem lokalu).  


