
Rzeszów, 30.06.2015 
 

Minister Sportu i Turystyki 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2014 
 
 

1. Dane podstawowe fundacji: 
- nazwa fundacji: „Fundacja Marzenki”, 
- adres siedziby: ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów, 
- numer wpisu do KRS: 0000408613, 
- data rejestracji w KRS: 18.01.2012, 
- REGON: 180809242, 
- skład zarządu fundacji: Stanisława Kwas (prezes zarządu), Sebastian Mędrek (członek 
zarządu), Magda Mędrek (członek zarządu), 
- cele statutowe fundacji: działalność polegająca na pozyskaniu funduszy na wyjazdy 
wakacyjne, obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pochodzące z najbiedniejszych rodzin głównie z terenu Podkarpacia. 
 
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
- odnajdywanie dzieci z biednych rodzin poprzez kontakt z ośrodkami pomocy 
społecznej, z pracownikami szkół do których uczęszczają takie dzieci, z innymi 
organizacjami niosącymi pomoc najbardziej potrzebującym, 
- pozyskiwanie ofert od firm organizujących wyjazdy dla dzieci i młodzieży, 
- wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem programu, ceny, bezpieczeństwa 
itp., 
- sprawdzanie rzetelności wybranych organizatorów wyjazdów. 

Z 2013 roku pozostała do wykorzystania w 2014 roku kwota 5.033,60 zł. 
W 2014 roku, z darowizn od osób prywatnych, fundacja pozyskała fundusze w łącznej 
kwocie 1.410,00 zł.  

W czerwcu 2014 roku zgromadzony fundusz wynosił około 5.500 zł. Zarząd fundacji 
ocenił tą kwotę jako wystarczającą do pokrycia kosztów wyjazdu wakacyjnego dla co 
najmniej piątki dzieci.  

Zarząd fundacji bardzo pozytywnie ocenił kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Domaradzu w 2013 roku. Pracownicy tego ośrodka bardzo rzetelnie 
podchodzili do wyselekcjonowania odpowiednich dzieci na wyjazd. Okazało się również, 
że ośrodek ten ma kontakt z wieloma dziećmi, których rodziny są w bardzo kiepskiej 
sytuacji materialnej. Z tego też względu chcąc wyselekcjonować dzieci na wyjazd 
wakacyjny w 2014 roku zarząd fundacji ponownie zwrócił się do tego ośrodka. 

Ponownie, jak co roku w czerwcu 2014 przystąpiono do zbierania najciekawszych ofert 
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci. Najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza cenowo, okazała się 
oferta kolonii do Zakopanego organizowanej przez TPD w Rzeszowie. Na taki sam, 
sprawdzony już wyjazd, fundacja wysłała czwórkę dzieci z Rzeszowa w 2012 roku. 
Wyjazd ten zorganizowany był bez zarzutu. Dzieci wróciły bardzo zadowolone. Poza tym 



TPD w Rzeszowie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mogło zaoferować cenę 3000 zł 
za wyjazd dla pięciorga dzieci.  
Wyjazd odbył się w dniach od 01.07.2014 do 14.07.2014 w Ośrodku Wczasowym „Biały 
Ślad” w Zakopanem. Dzieci wyselekcjonowane na ten wyjazd przez GOPS w Domaradzu 
to Arkadiusz (12 lat), Emil (14 lat), Aleksandra (15 lat), Tomasz (15 lat) i Paulina (13 lat). 

W październiku 2014 do fundacji wpłynęło pismo od Klubu Turystyczno-Krajoznawczo-
Ekologicznego „Żbik”, działającego przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, z 
prośbą o wsparcie finansowe dla organizowanej czterodniowej wycieczki w Karkonosze 
dla dzieci z ubogich rodzin powiatu Leskiego oraz dzieci z domu dziecka w Sanoku. 
Zarząd fundacji zdecydował o przekazaniu na ten cel kwoty 500 zł. Wycieczka ta miała 
odbyć się w grudniu, lecz ostatecznie odbyła się w styczniu 2015. 

Pozostałe na koniec 2014 roku fundusze w kwocie 2.109,10 zł będą przeznaczone na 
wyjazdy w 2015 roku. 
 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Uchwały zarządu fundacji: 
- Uchwała nr  1/2014 o przeznaczeniu funduszy na wyjazd wakacyjny 2014. 
- Uchwała nr 2/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 
2013 rok, 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 
- kwota jaka pozostała na koniec 2013 roku: 5033,60, 

- darowizny otrzymane w 2014 roku: 1410 zł, 

Ogółem przychody uzyskane w 2014 roku: 1410,00 zł 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach: 
- koszty na realizację celów statutowych w 2014 roku – 3500,00 zł 
- usługi obce – 834,50 zł 
Ogółem koszty poniesione w 2014 roku: 4334,50 zł 
 
7. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem 

fundacji wykonywane są przez członków zarządu bez wynagrodzenia. 
 
8. W 2014 roku nie miała miejsca działalność zlecona fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 
 

9. Cały dochód fundacji jest wolny od podatku. W związku z tym nie zaistniały 
rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych. 

 
 
             Podane wyżej informacje zarząd fundacji potwierdził składając poniżej podpisy: 
 
                  Stanisława Kwas                    Sebastian Mędrek                    Magda Mędrek 

                 …………………………..                  …………………………..                  ….…………………….. 
 

  


