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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia 

w 2016 roku 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 
 

1) Dane o fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia 

Siedziba, adres: Plac gen. Józefa Hallera 5, lok. 14a; 03-464 Warszawa 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.12.2011 

Nr KRS: 0000405666; Nr Regon: 145928103 

 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. Bożena Monika Figiel, Prezes Fundacji – monika.figiel@gmail.com  

2. Dorota Piotrowska, członek Zarządu – zarzad@harcerstwo2stulecia.pl  

3. Małgorzata Sobieszczak - Marciniak członek Zarządu – zarzad@harcerstwo2stulecia.pl  

 
 

2) Cele statutowe fundacji: 

1. Inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w służbie Bogu i Polsce, w 

braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie.  

2. Ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w 

pierwszym stuleciu służby.  

3. Pomoc społeczna. 

 

3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

2016 rok był piątym rokiem działania Fundacji.  

 

Podejmowaliśmy następujące działania związane z organizacją, komunikacją i dbałością o 

zasoby materialnych Fundacji: 

 

1. Organizacja/personalia/dokumenty. Zarząd działa w niezmienionym, trzyosobowym 

składzie: Monika Figiel i Dorota Piotrowska i Małgorzata Sobieszczak - Marciniak. 

mailto:monika.figiel@gmail.com
mailto:zarzad@harcerstwo2stulecia.pl
mailto:zarzad@harcerstwo2stulecia.pl
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Fundacja stale współpracuje z administratorką strony internetowej Bożenną Hołownią. 

Wiosną 2016 roku nastąpiła zmiana księgowej. Ewę Matych zastąpiła Ewa Zielińska z biura 

księgowego Reditus Tax s.c. Zarząd i współpracowniczki podejmowali systematyczne 

działania: 

• Inspirowanie i koordynacja trzech płaszczyzn funkcjonowania FHDS (edukacyjnej, 

archiwalnej i samopomocowej). 

• Dbałość o formalne podstawy funkcjonowania FHDS – umowy, dokumenty, wnioski, 

rozliczenia, obieg korespondencji. Zmieniliśmy księgową i załatwialiśmy związane z 

tym formalności. Prowadzimy archiwum Fundacji. Przeprowadzony został w KRS 

proces rejestracji zmian personalnych w związanych z nową kadencją Rady Fundacji 

oraz z wykreśleniem FHDS z rejestru przedsiębiorców (wszystko przyjęte wcześniej 

przez Fundatorów i Radę Fundacji). Aktualny skład władz FHDS jest dostępny na 

stronie http://harcerstwo2stulecia.pl/?wladze-fundacji,20 podobnie jak aktualny Statut 

FHDS http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18    

• Kolejny rok współpracujemy z Fantastic Studio, z którym mamy umowę na 

wynajmowanie adresu, skrzynki korespondencyjnej i możliwość korzystania z 

pomieszczeń na spotkania Rady FHDS http://harcerstwo2stulecia.pl/?kontakt,2.  

• Podtrzymywanie oficjalnych i nieoficjalnych kontaktów z organizacjami harcerskimi i 

instytucjami przyjaznymi Harcerstwu. Wiosną 2016 roku trwały intensywne kontakty z 

przedstawicielami różnych szczebli organizacji harcerskich w ramach prac Zespołu 

Dotacyjnego Skole 2016 i wokół harcerskiej gry metodycznej. Jesienią trwały 

intensywne międzyorganizacyjne prace robocze w związku z przygotowaniem gry 

związanej z technologiami mobilnymi jako narzędziem wsparcia historycznych gier 

miejskich.  Podtrzymujemy także oficjalne i nieoficjalne kontakty z przedstawicielami 

władz różnych organizacji harcerskich.  

Kontynuowaliśmy współpracę z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, z Domem 

Spotkań z Historią, z Pracownią Gier Szkoleniowych, z Fundacją PZU. Nawiązaliśmy 

współpracę z nowym partnerem – Muzeum Historii Polski. 

Intensywnie pracowaliśmy nad nawiązaniem kontaktów z nowymi darczyńcami dla 

projektu Skole 2016. 

• Kontynuujemy działania służące obecności FHDS w przestrzeni publicznej. 

Prowadzimy i systematycznie aktualizujemy stronę internetową i konto na Facebooku. 

Systematycznie wydajemy i posyłamy drogą mailową biuletyn FHDS (w 2016 roku 

ukazały się 4 numery http://harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25). Statystyki 

oglądalności i odwiedzin zamieszczamy poniżej. 

 

2. Informacja, komunikacja, strony www., biuletyny FHDS. W 2016 roku zespół autorów 

kontynuował systematyczne przekazywanie informacji działaniach Fundacji. W pracach 

zespołu uczestniczyły głównie Bożenna Hołownia, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, 

Monika Figiel i Anna Werner. Podejmowane były następujące prace:  

 Prowadzenie strony internetowej - w 2016 roku stronę internetową Fundacji  

www.harcerstwo2stulecia.pl odwiedzono 61 085 razy, przy czym od sierpnia 

zainteresowanie stroną wyraźnie zmalało.  Jednocześnie zmieniła się struktura 

odwiedzających – do lipca przeważali stali użytkownicy (pierwszych, unikalnych wejść 

na stronę było od 9 do 20%), natomiast od sierpnia przeważają nowi użytkownicy, 

wchodzący na stronę Fundacji po raz pierwszy, stanowili oni od 60 do 75% wszystkich 

użytkowników w tych miesiącach. Spadek zainteresowania był spowodowany 

przerwaniem projektu Skole, którym interesowali się przede wszystkim uczestnicy i kadra 

kursów, oni też w większości byli stałymi użytkownikami strony. Dodatkowo do spadku 

zainteresowania stroną internetową przyczyniła się aktywność Fundacji na Facebooku – 

http://harcerstwo2stulecia.pl/?wladze-fundacji,20
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18
http://harcerstwo2stulecia.pl/?kontakt,2
http://harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/


3 

 

wielu użytkownikom publikowane tam skrótowe informacje wystarczają i nie sięgają do 

rozbudowanych treści na stronie.  
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 Na Facebooku regularnie informujemy o wszystkich działaniach Fundacji a także o 

ciekawych działaniach i inicjatywach różnych organizacji harcerskich, wydawnictw oraz 

indywidualnych osób z harcerstwem związanych.  Liczba obserwatorów i sympatyków 

fundacyjnego profilu w 2016 roku wzrosła z 622 na początku stycznia do 776 w ostatnim 

dniu grudnia. Również na Facebooku widać od sierpnia mniejsze zainteresowanie 

profilem, co może też wynikać z mniejszej ilości ciekawych wydarzeń, ale przede 

wszystkim było spowodowane zawieszeniem (z finansowych powodów) projektu 

SKOLE. Wśród obserwatorów profilu Fundacji są osoby z całej Polski, a także z 

zagranicy: Argentyny, Belgii, Białorusi, Kanady, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Grecji, Węgier, Indonezji, Irlandii, Indii, Litwy, Libii, 

Meksyku, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rosji, Szwecji, Słowacji, Tanzanii, Ukrainy i 

USA. Za pośrednictwem naszych fanów pojedyncze posty z naszego profilu trafiały do 

użytkowników praktycznie z całego świata – odnotowaliśmy polubienia postów z takich 

krajów jak Kosowo, Urugwaj, Tajwan, Pakistan, Peru, Japonia, Kazachstan, Korea, 

Włochy, Islandia, Australia, również tak egzotycznych jak Tadżykistan, Czad, Oman, 

Libia, Honduras, Gwinea Francuska, Kolumbia czy Azerbejdżan,  a nawet z ogarniętych 

wojną Syrii i Jemenu. Wśród naszych odbiorców na Facebooku nieznacznie dominują 

panowie stanowiący 55,8 % obserwujących. Wiekowo najliczniejszą grupę stanowią 

osoby w wieku od 18 do 34 (prawie 40%) chociaż niewiele mniej jest zainteresowanych 

naszym profilem w wieku 35-54 lata (34%). Adres profilu Fundacji na Facebooku: 

https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia
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 W 2016 roku ukazały się 4 numery biuletynów zawierających krótkie informacje 

odsyłające do tekstów umieszczanych w aktualnościach na stronie internetowej, 

ewentualnie do dłuższych artykułów. Biuletyny były docierały do odbiorców poprzez 

mailing do osób, których adresy są zgromadzone w naszej bazie danych oraz za 

pośrednictwem Facebooka.  Wszystkie dotąd wydane biuletyny FHDS są dostępne na 

stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25  

 

 Systematyczne aktualizowano bazę adresową. Obecnie korespondencja i biuletyny 

rozsyłane są mailowo do ok. 650 odbiorców. Niestety zmniejsza się liczba aktualnych 

adresów mailowych, zwłaszcza z kręgu poKIHAM – wiele osób zmienia adresy w 

związku np. ze zmianą pracy, a my nie otrzymujemy ich nowych namiarów.  Liczba 

osób odbierających biuletyn z młodszych pokoleń instruktorów związanych z 8 

organizacjami harcerskimi nie uległa zmianie. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 

wszystkie informacje przekazywane w biuletynach są również publikowane na 

Facebooku, a zatem zasięg przekazywanych wiadomości się zwiększył.  

 

 

3. Podstawy materialne i finanse. W 2016 roku Zarząd rozliczył zeszłoroczne projekty. 

Długotrwałe i żmudne były rozliczenia z Fundacją PZU, które pozytywnie zakończyły się 

dopiero w lipcu. Wniosek na projekt kształceniowy SKOLE 2016 skierowany do Fundacji 

PZU wiosną, w związku z wymianą całych władz i nową misją Fundacji PZU, niestety nie 

przeszedł pozytywnie procedury dotacyjnej.  

Późną wiosną i latem trwały intensywne poszukiwania innych donatorów dla kontynuacji 

projektu Skole. Niestety nie zakończyły się sukcesem.  Koncepcja Funduszu Dotacyjnego 

na kształcenie instruktorów nadal nie została skutecznie uruchomiona. 

Złożone zostały dwa wnioski na projekty do Muzeum Historii Polski. Jeden z nich 

dotyczący technologii mobilnych jako narzędzia wsparcia historycznych gier miejskich 

uzyskał dofinansowanie.   

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25
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Działania związane z realizacją celów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia w 2016 

roku. 
 

 I. Pierwszy z celów Fundacji - inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w 

służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie wedle 

Statutu Fundacji jest realizowany poprzez: 

(a) Dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.; 

poprzez: (i) inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów, 

(ii) upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych;  

(iii) wspieranie działalności wydawniczej i (iv) inne formy archiwizacji. 

(b) Zaoferowanie instruktorom harcerskim i innym osobom zainteresowanym 

samokształceniem możliwości przygotowania się na najwyższym światowym poziomie do 

obejmowania przywództwa w różnych dziedzinach życia. Promowanie wzorców 

nowoczesnego przywództwa opartego na korzeniach i wartościach harcerskich: Służbie i 

Braterstwie. Organizację debat, publikację wykładów i materiałów szkoleniowych. 

(c) Stworzenie trwałego mechanizmu finansowania powyższych działań, jak i wybranych 

projektów bezpośrednio wspierających działalność ruchu harcerskiego. Doradztwo w 

dyskusji nad modelem finansowania współczesnego harcerstwa i aktywne uczestnictwo w 

tworzeniu instytucjonalnego i honorowego protektoratu nad harcerstwem. 

  

 

W 2016 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano 

następujące działania: 

 

1. Podjęto prace związane z czwartą edycją konkursu dotacyjnego Skole 2016 na kursy 

instruktorskie dla wszystkich krajowych organizacji harcerskich. Trwały intensywne 

poszukiwania funduszy na ten cel. Powołano międzyorganizacyjny dziewięcioosobowy 

zespół konkursowy. Przewodniczącym zespołu dotacyjnego jest Robert Nikołajew. 

Zaktualizowano koncepcję i założenia konkursowe. Utrzymano koncepcję dwu kategorii 

konkursowych. Pierwsza dla kursów drużynowych (pojedynczych) – wzorem lat 

poprzednich miały to być kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia, obozy kształceniowe itp. 

Druga kategoria, podobnie jak w edycji 2015 - dla szkół instruktorskich (kształcenie 

długofalowe) te projekty miały zawierać kilka powiązanych form kształcenia w rozpiętości 

czasowej, stanowiących zaplanowaną i spójną całość, z określonym celem i planem rozwoju 

drużynowych i instruktorów, miały uwzględniać indywidualny rozwój uczestników, miały 

być przygotowane i prowadzone przez doświadczony zespół instruktorski. Dodatkowo 

wymyślono koncepcję "stypendium" dla kadry dobrze rokującej, lecz której aplikacja nie 

kwalifikowała się do uzyskania dofinansowania z powodu niedostatecznej jakości 

merytorycznej wniosku. "Stypendium" miało to być sfinansowanie uczestnictwa takiego 

obiecującego instruktora w którymś z nagrodzonych w konkursie przedsięwzięć. 

Konkurs został ogłoszony w lutym 2016 roku. Do pierwszego etapu (złożenie listu 

intencyjnego) przystąpiło 54 środowisk kształceniowych (w tym 38 wniosków w kategorii 

"kurs", oraz 16 w kategorii "długofalowe") z 4 organizacji harcerskich. Do drugiego etapu 

(złożenie planów pracy i budżetów) przeszło 44 aplikujących (33 w kategorii "kurs", oraz 

11 w kategorii "długofalowe"). 16 kwietnia 2016 roku zorganizowano sesję prezentacji dla 

aplikujących w kategorii "długofalowe". Spotkanie było sporym sukcesem, uczestnicy z 

uznaniem wypowiadali się o inicjatywie, dzięki której mieli możliwość poznać się 

nawzajem, oraz zaznajomić się ze specyfiką pracy kształceniowej w innych organizacjach. 
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Dokumentacja fotograficzna ze spotkania oraz prezentacje kursów "długofalowych" 

znajdują się na stronie 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?prezentacje-projektow-dlugofalowych-skole-2016,398 

 

W trakcie prowadzenia selekcji przyszłych beneficjentów zaczęły nas dochodzić 

niepokojące sygnały od dotychczasowego fundatora konkursu, czyli Fundacji PZU. Wobec 

wymiany całych władz Fundacji PZU i wyraźnie odmiennej koncepcji na nową misję 

Fundacji PZU, dalsza współpraca z FHDS stała się najpierw niepewna, a następnie 

otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został odrzucony. O problemach z 

finansowaniem poinformowaliśmy aplikujących tak szybko, jak tylko stały się nam 

wiadome. 

 

Podjęliśmy próby pozyskania innych źródeł finansowania, złożyliśmy 3 formalne wnioski 

(do fundacji BZ WBK, Orlenu i PKO BP), oraz przeprowadziliśmy nieoficjalne rozmowy z 

co najmniej 5-ma innymi potencjalnymi sponsorami. Jednak ze względu na wnioskowaną 

kwotę, formę prawną (wniosek o finansowanie pośrednie) oraz późny termin, próby te były 

nieskuteczne. Ostatecznie poinformowaliśmy aplikantów o nierozstrzygnięciu konkursu z 

powodu braku pozyskania środków. Reakcje były pełne zrozumienia, dzięki otwartości 

komunikacji "marka" Skole i FHDS ucierpiała tylko w nieznaczny sposób. 

 

Zespół Skole wciąż poszukuje możliwych źródeł finansowania dla zorganizowania kolejnej 

edycji konkursu. Wiosną 2017 roku pojawiła się szansa pozyskania środków. 

 

 

2. Zespół dotacyjny SKOLE i współpracujący z nim instruktorzy z 4 organizacji harcerskich 

od 2015 roku kontynuują prace nad stworzeniem kształceniowej metodycznej gry 

instruktorskiej. W 2015 roku odbyły się spotkania formalizujące wyprodukowanie takiej gry 

wspólnie z warszawską Pracownią Gier Szkoleniowych. Wiosną 2016 roku trwały 

intensywne prace testujące, związane z ogrywaniem prototypu gry. 

https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia/posts/1032311480178049 

Kontynuowane są negocjacje formalne i finansowe mające na celu wyprodukowanie 

pierwszych 50 egzemplarzy gry.  

 

  

II. Drugi cel zapisany w Statucie Fundacji to ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa 

i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby. Ten cel ma być 

realizowany poprzez: 

(a) Ochronę dziedzictwa Andrzeja i Olgi Małkowskich i wspieranie działań innych 

podmiotów prowadzących statutowo podobną działalność. 

(b) Inspirowanie. Wsparcie dokumentowania działalności ruchu harcerskiego w pierwszym 

stuleciu istnienia, w tym KIHAM, naszych drużyn, szczepów i hufców Ruchu Harcerstwa 

Niepokornego lat 70. i 80. XX w. 

(c) Upowszechnianie. Poprzez wszechstronne wspieranie i popularyzację działalności 

wydawniczej. 

  

W 2016 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano 

następujące działania: 

 

1. Kontynuowano zbieranie informacji, materiałów i wywiadów o muzeach i 

archiwach harcerskich w Polsce oraz zbiorach harcerskich prywatnych 

kolekcjonerów i publikowano je na Facebooku. 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?prezentacje-projektow-dlugofalowych-skole-2016,398
https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia/posts/1032311480178049
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2. W 2016 roku Fundacja zrealizowała projekt pod nazwą  "Technologie mobilne jako 

narzędzie wsparcia historycznych gier miejskich"  realizowanym i finansowanym 

w ramach projektu "Patriotyzm jutra"  prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.  

Podstawowym celem projektu było opracowanie i wykonanie oprogramowania 

umożliwiającego przygotowanie, planowanie i przeprowadzanie gier oraz wycieczek 

z wykorzystaniem takich urządzeń jak smartfony i tablety. W związku z tym, że 

projekt był realizowany z funduszy Muzeum Historii Polski, jako podstawa do 

przygotowania oprogramowanie zostały wybrane wydarzenia historycznych na 

terenie Warszawy związane z Harcerstwem Niepokornym.  Wybór tego okresu 

powodowany był drugim celem projektu - zainteresowaniem młodych instruktorów 

najnowszą historią harcerstwa. Wydawało się nam, że ten okres historii ruchu 

harcerskiego jest młodemu pokoleniu praktycznie nie znany, co potwierdziło się w 

trakcie realizacji projektu. 

Realizacja projektu przebiegała dwutorowo – z jednej strony zespół programistów 

pracował nad narzędziami informatycznymi, z drugiej instruktorzy trzech 

organizacji harcerskich (ZHP, ZHR i Stowarzyszenie Harcerskie) zdobywali i 

opracowywali informacje dotyczące działań Harcerstwa Niepokornego. Dzięki 

wywiadom przeprowadzonym z 10 instruktorami-starszakami zebrano pewną porcję 

materiału historycznego umożliwiającą przygotowanie testowych wersji gier na 

terenie Warszawy.  Staraliśmy się dotrzeć przede wszystkim do instruktorów 

pracujących w tamtym czasie bezpośrednio z drużynami i uzyskać od nich 

opowieści o realiach funkcjonowania harcerstwa, o formach oporu i konsekwencjach 

ponoszonych z powodu tego oporu. Niejako „przy okazji” realizacja projektu 

wygenerowała cel, który nam się marzył, ale nie był formalnie zaplanowany – 

aktywizację "zapomnianych" instruktorów z pokolenia Harcerstwa Niepokornego. 

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują dalszą współpracą zarówno z 

młodymi instruktorami jak i z Fundacją. Dodatkowym (i nie planowanym) efektem 

tej części projektu było również nabycie przez niektórych młodych instruktorów 

nowych kompetencji dotyczących tworzenia i przetwarzania materiałów 

audiowizualnych. 

W wyniku prac zespołu programistów powstało oprogramowanie obejmujące: 

 bazę danych dotyczących miejsc i zdarzeń,  

 panel administracyjny umożliwiający wprowadzanie danych do bazy,  

 panel do zarządzania grami, czyli konfigurowania gier i wycieczek 

wykorzystujących wybrane lokalizacje z bazy, 

 wykorzystująca geolokalizację aplikacja na smartfony i tablety do prezentacji 

w czasie gier i wycieczek materiałów historycznych przypisanych do 

poszczególnych lokalizacji,  

 moduł statystyk gier. 

 

Oprogramowanie jest przygotowane tak, aby użytkownicy mogli tworzyć materiały i 

projektować gry nie tylko dotyczące historii, ale praktycznie dowolnej dziedziny 

życia – konieczne jest tylko zebranie danych dotyczących konkretnych miejsc i 

umieszczenie ich w bazie, a potem można już dowolnie konfigurować gry jedno lub 

wielotematyczne.  

Naszym zdaniem cele postawione na początku realizacji projektu udało się osiągnąć, 

a oprogramowanie wzbudziło na tyle duże zainteresowanie, że planowane jest jego 

wykorzystanie w działaniach programowych ZHP związanych z rocznicą Powstania 

Warszawskiego w 2017 roku oraz w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości 

http://gry-harcerskie.fhds.pl/www.muzhp.pl/pl/c/1532/patriotyzm-jutra
http://gry-harcerskie.fhds.pl/www.muzhp.pl
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w 2018 roku. Mamy nadzieję, że również inne organizacje zainteresują się naszym 

oprogramowaniem i wykorzystają je w swojej pracy programowej. Chcielibyśmy 

również kontynuować część dotyczącą działań Harcerstwa Niepokornego 

rozszerzając ją o dalsze lokalizacje i wydarzenia nie tylko w Warszawie, ale również 

w innych regionach Polski.  

 

Rezultaty projektu "Technologie mobilne jako narzędzie wsparcia historycznych 

gier miejskich" dostępne są na stronie internetowej http://gry-harcerskie.fhds.pl  

 

  

 III. Trzeci cel zapisany w Statucie Fundacji pomoc społeczna ma być realizowany 

poprzez: Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w 

szczególności poprzez: (a) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom lub rodzinom 

znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, (b) finansowanie 

leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

 

 W 2016 roku zainicjowaliśmy akcję udzielania wsparcia finansowego małżeństwu 

byłych instruktorów z Krakowa, którzy w związku z ciężką chorobą zięcia znaleźli się 

w bardzo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Trzykrotnie udostępniliśmy list 

zawierający prośbę o udzielenie pomocy finansowej wraz z podaniem numeru konta 

Caritas. Przedstawiciele Fundacji byli w stałym kontakcie z rodziną i monitorowali  

proces udzielanej pomocy. Natomiast nie prowadziliśmy samodzielnie żadnej 

samopomocowej akcji polegającej na zbieraniu pieniędzy bezpośrednio na konto 

Fundacji. 

 

 Od 2012 roku kontynuujemy współpracę i pomoc dla sierocińca prowadzonego przez 

Siostry Urszulanki w Mweka w Tanzanii. Wszystkie informacje o pomocy dla 

Mweka, jej efektach i darczyńcach umieszczane są na stronie http://sierociniec-

mweka.org.pl/     

 

 

4) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

- w 2016 roku nie było takich zdarzeń 
 

5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

- w 2016 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Na wniosek Fundatorów 

zmieniono Statut FHDS, wykreślono z niego działalność gospodarczą i uzyskano w tej 

sprawie stosowne potwierdzenie z KRS.  

 

6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 89 828,93 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł 

- z darowizn: 2 280,00 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł 

- dotacje od innych fundacji lub instytucji: 35 790,34 

- przychody finansowe – odsetki z lokat: 683,92 

- pozostałe przychody operacyjne: 0,00 

http://gry-harcerskie.fhds.pl/
http://sierociniec-mweka.org.pl/
http://sierociniec-mweka.org.pl/
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- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015: 51 074,67 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:               % 

 

7) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 63 872,34 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 61 072,36 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 2 799,98 

- na działalność gospodarczą: 0,00  

- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 

 

8) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 

W 2016 roku dziewięciu osobom wypłacane były wynagrodzenia na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 

 

9) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 

W tym:  

- wynagrodzenia: 23 511,79 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

0,00 zł. 

 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 

 Członkom Zarządu ogółem: 0,00 zł. 

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/ 0,00 zł.  

W tym: 

- wynagrodzenia:  

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 0,00  

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 
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- inne świadczenia /wskazać jakie/:  

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 23 511,79 

 

10) Informacje o udzielonych pożyczkach: W 2016 roku Fundacja nie udzielała pożyczek 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

 

 

11) Informacje o posiadanym majątku: 31 grudnia 2016 roku na rachunku FHDS było: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 23 262,14 - lokaty  Bank: Volkswagen Bank direct 

Kwota: 11 539,33 zł – rachunki bieżące Bank: Volkswagen Bank direct 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: Fundacja nie posiada 

papierów wartościowych 

- Obligacji: 

- Udziałów:   Nazwa spółki:     

- Akcji:   Nazwa spółki: 

 

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: Fundacja nie posiada nieruchomości 

 Kwota wydatkowana: 

 Przeznaczenie nieruchomości:    

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: Fundacja nie posiada środków 

trwałych 
 Kwota wydatkowana: 

 Wyszczególnienie:    

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 36 044 

 Zobowiązania: 8 887,41  

 

12) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: Fundacja nie prowadziła takiej działalności 

 

 

13) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

Wszystkie obciążenia budżetowe z tytułu podatków i składek płaconych do ZUS 

opłacone są na bieżąco.  

Deklaracje podatkowe i zusowskie zostały wysłane we właściwych terminach i nie 

wykazują błędów do wyjaśniania. 

 

14) Informacje o kontrolach i ich wynikach: W 2016 roku w FHDS nie przeprowadzano 

zewnętrznej kontroli 
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Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

 

 

 

 

B. Monika Figiel (Prezes Fundacji)    …………………………………………….. 

 

 

 

Dorota Piotrowska (Członek Zarządu Fundacji) …… …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Warszawie 31 maja 2016 roku 


