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Sprawozdanie z działalności   

Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia  

w 2014 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: ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 421, 03-475 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. Kazimierz Stepan, 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: 

 

2014 rok był trzecim rokiem działania Fundacji.  

 

Podejmowaliśmy następujące działania związane z usprawnieniem organizacji, 

rozbudową komunikacji i podstaw materialnych: 

mailto:monika.figiel@gmail.com
mailto:zarzad@harcerstwo2stulecia.pl
mailto:zarzad@harcerstwo2stulecia.pl
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1. Organizacja/personalia/dokumenty. Nastąpiły personalne zmiany w Zarządzie FHDS. 

Katarzynę Michnikowską zastąpiła Dorota Piotrowska. Pozostali w Zarządzie Monika 

Figiel i Kazimierz Stepan. Fundacja stale współpracuje z księgową - Ewą Matych oraz 

autorką i administratorką strony internetowej Bożenną Hołownią. Zarówno trzyosobowy 

Zarząd jak i obie stałe współpracowniczki podejmowali systematyczne, intensywne 

działania wokół: 

• Inspirowania i koordynacji trzech płaszczyzn funkcjonowania FHDS (edukacyjnej, 

archiwalnej i samopomocowej). 

• Formalnych podstaw funkcjonowania FHDS – umowy, regulaminy, dokumenty, 

wnioski, rozliczenia, obieg korespondencji. Założyliśmy archiwum Fundacji. W czerwcu 

przeprowadzony został w KRS proces rejestracji zmian w Statucie Fundacji oraz zmiany 

personalne w Zarządzie (wszystko przyjęte wcześniej przez Fundatorów i Radę Fundacji). 

Aktualny Statut FHDS dostępny na stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-

fundacji,18   

•  Zmiany siedziby Fundacji – wynajmujemy adres, skrzynkę korespondencyjną i 

możliwość korzystania z pomieszczeń na spotkania zespołów FHDS ograniczając tym 

samym koszty wynajmu. 

• Podtrzymywania oficjalnych i nieoficjalnych kontaktów z organizacjami harcerskimi i 

instytucjami przyjaznymi Harcerstwu. Służyły temu „oficjalne” listy i zaproszenia a przede 

wszystkim kolejne spotkania z przedstawicielami władz Organizacji Harcerskich m. in. 

podczas debaty o finansowaniu Organizacji Pożytku Publicznego zorganizowanej w marcu 

w Szkole Głównej Handlowej oraz spotkania i korespondencja wokół prac Zespołu 

Dotacyjnego Skole 2014. Nawiązane zostały kontakty z Harcerskim Ruchem Ochrony 

Środowiska i z Fundacją Pracownia Nauki i Przygody oraz Fundacją Harcerstwa Polskiego 

Schronisko Głodówka. Pozyskaliśmy do współpracy Dyrekcję Biblioteki Narodowej w 

Warszawie, planując na 2015 rok wspólną konferencję o prasie i wydawnictwach 

harcerskich. Podtrzymujemy i rozwijamy kontakty robocze z instruktorami z różnych 

organizacji harcerskich w ramach prac naszych zespołów tematycznych.  

• 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. Nadal nie 

wypracowaliśmy spójnej koncepcji obecności Fundacji w przestrzeni publicznej. 

 

2. Informacja, komunikacja, strony www., biuletyny FHDS. W 2014 roku zespół autorów i 

współpracowników tworzył system komunikacji i informacji o działaniach Fundacji. W 

pracach zespołu uczestniczyły Bożenna Hołownia, Krystyna Olszewska, Katarzyna 

Michnikowska, Ewa Frąckowiak, Małgorzata Sobieszczak – Marciniak i Monika Figiel. 

Podejmowane były następujące prace: 

• Systematyczne uzupełniano bazę adresową. Obecnie korespondencja i biuletyny 

rozsyłane są mailowo do ok. 700 odbiorców – zarówno z kręgu poKIHAM jak i młodszych 

pokoleń instruktorów związanych z 8 organizacjami harcerskimi. 

• Systematycznie rozbudowywano i uzupełniano informacje na stronie internetowej 

www.harcerstwo2stulecia.pl W 2014 roku odwiedzono ją 52487 razy, w tym pierwszych, 

unikalnych wejść na stronę było 17515. 

 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
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Pod koniec roku rozpoczęto prace nad modernizacją oprogramowania i wyglądu strony, co 

pozwoliło 20 stycznia 2015 r. na uruchomienie jej nowej wersji.   

 

• Utworzono profil na Facebooku, systematycznie wzrasta liczba jego obserwatorów i 

sympatyków – adres: https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia. 

Ilość polubień wzrosła z 81 na początku 2014 roku do 296 w ostatnim dniu grudnia. 

 

 

https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia
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• Systematycznie wydawano biuletyn FHDS. W 2014 roku ukazało się 10 numerów 

zawierających krótkie informacje odsyłające do tekstów umieszczanych w aktualnościach 

na stronie internetowej, ewentualnie do dłuższych artykułów. Wszystkie dotąd wydane 

biuletyny FHDS są dostępne na stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25  

 

3. Podstawy materialne i finanse. W 2014 roku Zarząd rozliczył zeszłoroczne projekty, 

napisał sprawozdania z nich oraz wypełnił wnioski na projekt kształceniowy skierowany do 

Fundacji PZU, który skutecznie przeszedł procedurę dotacyjną. Owocne były zbiórki 

pieniędzy na trzy cele samopomocowe. Koncepcja Funduszu Dotacyjnego na kształcenie 

instruktorów niestety nie została skutecznie uruchomiona.  

 

 

Działania związane z realizacją celów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia w 2014 

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. 

  

 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25
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W 2014 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano 

następujące działania: 

 

1. W 2014 roku kontynuowano organizowanie cyklu debat o Harcerstwie.  

• W ramach Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP kontynuowano prace z 

przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, ZHP, ZHR, SHK Zawisza i SH pod 

kierownictwem Ministra Macieja Klimczaka. W efekcie debaty Otoczenie prawne 

funkcjonowania harcerstwa, która odbyła się 12 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim 

na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w 2014 roku trwały prace wokół spraw 

legislacyjnych i koncepcji ustawy harcerskiej prowadzone międzyorganizacyjny zespół 

prawny. 

• 22 marca 2014 roku wspólnie z Rektorem i przedstawicielami warszawskiej Szkoły 

Głównej Handlowej przeprowadzona została kolejna debata międzyorganizacyjna na temat 

Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i 

obdarowanych. Case Study: Jak finansować działalność ruchu harcerskiego w 2 stuleciu 

jego istnienia - próba odpowiedzi. Debata odbyła się pod honorowym Patronatem Małżonki 

Prezydenta Rzeczypospolitej Pani Anny Komorowskiej. Opiekunem naukowym i 

gospodarzem debaty był prof. dr hab. Piotr Płoszajski z Kolegium Zarządzania i Finansów 

SGH. Uczestnikami spotkania byli pracownicy organizacji pożytku publicznego, fundacji i 

stowarzyszeń, przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, pracownicy 

naukowi i studenci SGH, pracownicy działów komunikacji przedsiębiorstw, instruktorzy 

organizacji harcerskich, w tym przedstawiciele władz organizacji harcerskich. Program 

debaty i fotorelacja są dostępne na stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?220314-

finansowanie-dzialan-pozytku-publicznego-%28sgh%29,108   

• Jesienią 2014 roku, wspólnie z dyrekcją i pracownikami Biblioteki Narodowej w 

Warszawie, rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej debaty – konferencji zaplanowanej 

na marzec 2015 roku pod tytułem Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego. 

 

2.  Zorganizowano drugą edycję konkursu dotacyjnego Skole 2014 na kursy instruktorskie 

dla wszystkich krajowych organizacji harcerskich. Powołano międzyorganizacyjny 

dziewięcioosobowy zespół konkursowy. Przewodniczącym zespołu dotacyjnego jest Marcin 

Wojdat. Dopracowano koncepcję i założenia konkursowe. Podjęto kroki dla pozyskania 

funduszy na ten cel. Konkurs został ogłoszony w styczniu 2014 roku miał dwuetapową 

strukturę. Do pierwszego etapu (złożenie listu intencyjnego) przystąpiło 48 środowisk 

kształceniowych z 4 organizacji harcerskich. Do drugiego etapu (złożenie planów pracy i 

budżetów) przeszło 39 aplikujących. W efekcie dotacje przyznano 29 kursom 

instruktorskim (max. kwota 5 tys. zł.). W dotowanych kursach wzięło udział 748 

uczestników i 130 osób kadry, razem 878 instruktorów. Przedstawiciele zespołu 

dotacyjnego odwiedzili wybrane kursy podczas letnich obozów. Ponieważ planowana 

jesienna, trzydniowa wyprawa podsumowująca druga edycję konkursu, nie doszła do skutku 

– to podsumowanie Skole 2014 odbyło się 11 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Poza 

częścią oficjalną i wręczeniem dyplomów miały miejsce prezentacje kursów aplikujących 

do kolejnej edycji konkursu. Fotorelacje i cała dokumentacja drugiej edycji konkursu 

dotacyjnego Skole 2014 znajduje się na stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?skole-

2014,44 Podczas podsumowania absolwenci kursów Skole 2014 otrzymali wydane przez 

NWH książki: Krzysztofa Kowalczyka Podręcznik ekologicznego obozowania oraz Marka 

Kameckiego: Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy oraz inne materiały 

metodyczne. 

 

Jednocześnie od jesieni 2014 roku trwały już prace nad przygotowaniem i zapewnieniem 

finansowania dla trzeciej edycji konkursu dotacyjnego Skole 2015. Elementem tych 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?220314-finansowanie-dzialan-pozytku-publicznego-(sgh),108
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?220314-finansowanie-dzialan-pozytku-publicznego-(sgh),108
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?skole-2014,44
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?skole-2014,44
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przygotowań była miniwyprawa Zespołu Dotacyjnego i współpracujących z nim 

instruktorów. Podczas tej dwudniowej wyprawy do Puszczy Kampinoskiej dopracowane 

zostały nowe zasady konkursu dotacyjnego oraz przygotowane założenia kształceniowej 

metodycznej gry instruktorskiej. 

 

 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 2014 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 z zamiarem 

utworzenia mapy takich instytucji. Na stronie Fundacji Krystyna Olszewska zakończyła 

cykl pod tytułem Wszystkie domy Olgi 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?wszystkie-domy-olgi-%28artykuly%29,69    

 

2.  Fundacja kontynuowała intensywną współpracę z warszawskim Domem Spotkań z 

Historią głównie w osobach dyrektora Piotra Jakubowskiego i naszego partnera 

„tematycznego” Tomasza Kuby Kozłowskiego. Współpraca polegała na zorganizowaniu 

czterech spotkań o różnorodnej tematyce harcerskiej. Wszystkie spotkania w DSH zostały 

nagrane i przekazane do archiwum do dalszego wykorzystania. W ten sposób DSH i FHDS 

dysponują unikalnym zestawem materiałów źródłowych. Oto tematyka tych spotkań: 

 

• Kamienie na szaniec Anno Domini 2014 (22.03.2014). Spotkanie poświęcone było 

współczesnej recepcji KSIĄŻKI, która przez dziesięciolecia utrwalała etos Szarych 

Szeregów i formowała postawy młodych Polaków. O przesłaniu „Kamieni na szaniec” i 

aktualnym odbiorze książki dyskutowali: dr hab. Wojciech Feleszko - wnuk Aleksandra 

Kamińskiego, dr Ewa Piotrowska-Hoffmann – literaturoznawca z Instytutu Literatury 

Polskiej UW, Marek Frąckowiak z Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, wydawcy 

książek uzupełniających wiedzę o tym szczególnym czasie Służby harcerskiej. Wystąpienia 

uzupełniały fragmenty filmu Jana Łomnickiego „Akcja pod Arsenałem” oraz materiały 

archiwalne, udostępnione przez NWH. 

 

• „Kamienie na szaniec” - cena i granice wolności (29.03.2014). Film Roberta 

Glińskiego oparty na motywach książki Aleksandra Kamińskiego wywołał liczne polemiki i 

spory. Postanowiliśmy porozmawiać o przesłaniu „Kamieni na szaniec” i aktualnym 

odbiorze tytułu, o bohaterach książki, prawdzie historycznej i pokutujących mitach. W 

dyskusji udział wzięli: Danuta Zdanowicz-Rossman, łączniczka Tadeusza Zawadzkiego 

„Zośki”, przyjaciółka bohaterów „Kamieni na szaniec”; Barbara Wachowicz, pisarka, 

autorka książek i wystaw m.in. o Aleksandrze Kamińskim oraz bohaterach „Kamieni na 

szaniec”; prof. Grzegorz Nowik, historyk, autor m.in. monografii „Straż nad Wisłą: Okręg 

Szarych Szeregów Warszawa – Praga 1939-1942” i „Epilogu do Kamieni na szaniec”. 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?wszystkie-domy-olgi-(artykuly),69
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• Harcerstwo a polityka. Ostatni Prezydenci RP na Uchodźstwie 27.06 2014. Bohaterami 

spotkania byli dwaj nieżyjący już Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 

Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. O ich życiu i dokonaniach, pracy i ideałach 

mających swoje źródło w formacji harcerskiej, opowiadali zaproszeni goście z Londynu; 

córki obu Prezydentów, hm. Anna Świdlicka i hm. Jadwiga Kaczorowska, obie działające w 

Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju oraz Pan Andrzej Świdlicki. 

Spotkanie prowadził hm. Kazimierz Stepan. 

 

• Polacy spod znaku Rodła. W 82 rocznicę ustanowienia znaku Rodła 08.11.2014 – 

odbyła się prezentacja i prelekcja pana Tadeusza Szczyrbaka na temat znaku Rodła i 

działalności (także harcerskiej) Związku Polaków w Niemczech. Spotkanie odbyło się w 

sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji warszawskiej dzielnicy Śródmieście. 

Współorganizatorami spotkania byli Dom Spotkań z Historią i Stowarzyszenie Harcerskie – 

Szczep 88 WDHiGZ „Rodło”. Spotkanie organizowała Anna Mieczyńska – Jerominek.  

 

3. Wiosenna premiera filmu „Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego 

wzbudziła wiele kontrowersji w środowiskach harcerskich. Fundacja zaangażowała się w 

dyskusję wokół tego filmu w trojaki sposób: 

• Przedstawiciele Fundacji brali udział w pokazach przedpremierowych i burzliwych 

dyskusjach z reżyserem i współtwórcami filmu. Efektem tych dyskusji było stanowisko 

FHDS opublikowane w liście 17 lutego 2014  http://harcerstwo2stulecia.pl/?stanowisko-

rady-fhds-wobec-filmu-pt-%E2%80%9Ekamienie-na-szaniec%E2%80%9D-

%2817022014%29,80   oraz list jednego z Fundatorów FHDS prof. Grzegorza Nowika z 30 

stycznia 2014 http://harcerstwo2stulecia.pl/?list-prof-gnowika-do-producenta-filmu-

kamienie-na-szaniec-%2830012014%29,81   

• Z inicjatywy Fundacji we współpracy z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim 

(projekt i udostępnienie) zostały opracowane scenariusze lekcji dla gimnazjum, z których 

korzystają nauczyciele języka polskiego i historii w całym kraju omawiając książkę A. 

Kamińskiego ”Kamienie na szaniec”. Scenariusze uzyskały tak szeroki oddźwięk także 

dzięki współpracy z NSZZ Solidarność Nauczycieli oraz Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. Dostęp http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?scenariusze-lekcji-dla-gimnazjum-

ksiazka-a-film-(22032014),208  

• Wspólnie z warszawskim Domem Spotkań z Historią zostały zorganizowane dwa 

spotkania poświęcone „Kamieniom na szaniec” 22 i 29 marca 2014 (szczegóły powyżej).  

 

 

4. W 70 rocznicę Powstania Warszawskiego Fundacja przygotowała i opublikowała na 

stronach internetowych materiał pod tytułem „Powstańczy” Street Art, Powstanie 

Warszawskie w muralach Warszawy 

http://harcerstwo2stulecia.pl/?%E2%80%9Epowstanczy%E2%80%9D-street-art,162  . 

Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w oficjalnych uroczystościach w Warszawie, w 

zlotach i zbiórkach organizacji harcerskich a także w premierze filmu „Miasto 44” w 

reżyserii Jana Komasy, która odbyła się na Stadionie Narodowym. 

   

5. Zainicjowane w poprzednich dwóch latach prace związane z Archiwum Fotografii 

Harcerskiej (wspólnie z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim) moderowane przez 

Artura Oleszczuka nie przyniosły w 2014 roku widocznych efektów.  

  

http://harcerstwo2stulecia.pl/?stanowisko-rady-fhds-wobec-filmu-pt-„kamienie-na-szaniec
http://harcerstwo2stulecia.pl/?stanowisko-rady-fhds-wobec-filmu-pt-„kamienie-na-szaniec
http://harcerstwo2stulecia.pl/?stanowisko-rady-fhds-wobec-filmu-pt-„kamienie-na-szaniec
http://harcerstwo2stulecia.pl/?list-prof-gnowika-do-producenta-filmu-kamienie-na-szaniec-(30012014),81
http://harcerstwo2stulecia.pl/?list-prof-gnowika-do-producenta-filmu-kamienie-na-szaniec-(30012014),81
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?scenariusze-lekcji-dla-gimnazjum-ksiazka-a-film-(22032014),208
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?scenariusze-lekcji-dla-gimnazjum-ksiazka-a-film-(22032014),208
http://harcerstwo2stulecia.pl/?„powstanczy
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6. Efektywnie kontynuowana była współpraca Fundacji z Niezależnym Wydawnictwem 

Harcerskim. W 2014 roku Fundacja wsparła finansowo wydanie dwóch książek i 

wznowienie trzeciej:  

• Krzysztofa Kowalczyka, Podręcznik ekologicznego obozowania, który uczy, jak w 

codziennej biwakowej i obozowej praktyce godzić życiowe potrzeby z dbałością o to, by nie 

wyrządzać szkód przyrodzie, a przynajmniej szkody te minimalizować. Książka mówi też o 

tym, jak poznawać przyrodę – z największym pożytkiem dla swej wiedzy i dla zdrowia. 

• Marka Kameckiego, Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy – to 

znakomity, konkretnie, żywo i z humorem napisany podręcznik dla obecnych i przyszłych 

drużynowych. Ważny także dla byłych drużynowych, pełniących dziś inne funkcje w 

harcerstwie — żeby im przypominać, iż pracują dla drużynowych… 

• Marka Gajdzińskiego, Harcerski system wychowania (wydanie II) - świetny i popularny 

podręcznik wychowania metodą harcerską, pozwalający zrozumieć, w jaki sposób 

stosowane w harcerstwie „chwyty” wychowawcze oddziałują na harcerzy. 

 

  

 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.  

 

Rok 2014 przyniósł dalsze działania organizacyjne w obszarze pomocy społecznej. 

Systematycznie rozwijane były także konkretne działania pomocowe.  

W ramach poszczególnych obszarów (pomoc psychologiczna, porady prawne, pomoc 

materialna, pomoc medyczna, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie duchowe) wyłonieni 

koordynatorzy byli do dyspozycji zainteresowanych. Ich zadaniem jest tworzenie i 

rozwijanie sieci specjalistów, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konkretnych potrzeb a 

następnie odpowiednie kierowanie osób potrzebujących wsparcia. 

Działania podejmowane w obszarze samopomocy mogą mieć zarówno charakter 

ogólnopolski, jak i lokalny. Kontakt umożliwia płaszczyzna internetowa – aktywna strona 

Fundacji http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?samopomoc,4  

W minionym roku napłynęło kilkanaście zgłoszeń, większość wymagała jednorazowej 

interwencji polegającej na skontaktowaniu osoby potrzebującej pomocy z wybranym 

specjalistą.   

W 2014 roku wypracowane zostały formy pomocy finansowej oraz regulaminy i procedury 

jej udzielania. W dwóch przypadkach Fundacja zaangażowała się intensywnie w zbiórkę 

pieniędzy, ich przekazanie i rozliczenie: 

• Na specjalnie utworzonym subkoncie FHDS zbieraliśmy pieniądze na leczenie 

zagraniczne, ciężko chorej na nowotwór, byłej instruktorki Stowarzyszenia Harcerskiego. 

Zebrane 50.608,74 zł. w całości zostało przekazane chorej i Jej rodzinie. 

• Na inne specjalnie utworzone subkonto zbieraliśmy pieniądze na panele słoneczne dla 

sierocińca prowadzonego przez Siostry Urszulanki w Mweka w Tanzanii. Współpraca i 

pomoc dla sierocińca trwa od 2012 roku, kiedy ekipa byłych i obecnych instruktorek 

harcerskich odwiedziła to miejsce. W 2014 roku zebrano na subkoncie Fundacji 10.761 zł. 

Zostały przeznaczone na zakup i montaż paneli słonecznych dla szkoły i internatu. 

Wszystkie informacje o pomocy dla Mweka, jej efektach i darczyńcach na stronie 

http://sierociniec-mweka.org.pl/     

 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?samopomoc,4
http://sierociniec-mweka.org.pl/
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4) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

- w 2014 roku nie było takich zdarzeń 
 

5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

- w 2014 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej  
 

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

Przychody ogółem: 270.858,72 zł. W tym:  

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

- z darowizn: 70.985,50 zł. 

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

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 

- dotacje od innych fundacji lub instytucji: 198.983,33 zł. 

- przychody finansowe: 652,39 zł. 

- przychody operacyjne: 237,50 zł. 

 * 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: 222.783,80 zł. W tym:  

- na realizację celów statutowych: 219.303,29 zł. 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 3.308,40 zł. 

- na działalność gospodarczą: 0,00 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 

- ujemne różnice kursowe: 172,11 zł. 

- 

 

8) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem:  

W 2014 roku sześciu osobom wypłacane były wynagrodzenia na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

W tym na stanowiskach:  

-  

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 

 

 

9) Informacje o wynagrodzeniach: 

 Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 

W tym:  

- wynagrodzenia: 27.353,63 zł. 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0, 00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

: 0,00 
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 Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 

 Członkom Zarządu ogółem: 0,00 

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/- 0,00  

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0,00.  

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:  

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 27.353,63 zł. 

 

10) Informacje o udzielonych pożyczkach: W 2014 roku Fundacja nie udzielała pożyczek  

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

      

 

11) Informacje o posiadanym majątku: 31 grudnia 2014 na rachunku FHDS było: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 4343,26 + 561,00 + 43,76 = 4948,02 zł - konta w Volkswagen Bank 

Kwota: 8.000 + 20.000 + 25.000 = 53.000 zł - lokaty w Volkswagen Bank 

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:    
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e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 80.951,02 zł. 

 Zobowiązania: 11.676,10 zł.    

 

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 zobowiązania podatkowe jak również wobec ZUS realizowane są w 

terminach ustawowych. 
 

14) Informacje o kontrolach i ich wynikach: W 2014 w FHDS nie przeprowadzano 

zewnętrznej kontroli 

        
W załączeniu: Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

W 2014 Zarząd FHDS nie podejmował uchwał. 

 

 

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

inaczej: 

 

 

 

 

 

Bożena Monika Figiel……………………………………………Dorota Piotrowska 

Prezes Zarządu FHDS ………………………………………Członek Zarządu FHDS 

    

 

 

Warszawa, 9 czerwca 2015 roku 

 


