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Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia 

w 2017 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 
 

2. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 
sądowym: 

 
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 
Marcin Michał Wojdat, prezes zarządu  
Bożena Monika Figiel, członek zarządu  
Dorota Piotrowska, członek zarządu  
Anna Magdalena Werner, członek zarządu  
Małgorzata Bogumiła Żochowska, członek zarządu  
Adres korespondencyjny: zarząd@harcerstwo2stulecia.pl 
 

3. 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. 
 

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych: 

 
2017 rok był szóstym rokiem działania Fundacji. Od 3 czerwca ub.r. zarząd działa  
w pięcioosobowym składzie: Marcin Wojdat, Monika Figiel, Dorota Piotrowska, Anna Werner, 
Małgorzata Żochowska.  
W roku 2017 zarząd podjął dwie uchwały, obie o charakterze organizacyjnym: 

 uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca w sprawie wyboru prezesa zarządu; 

 uchwała nr 2 z dnia 25 lipca w sprawie regulaminu zarządu. 

mailto:zarząd@harcerstwo2stulecia.pl
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Na stałe fundacja współpracuje z administratorką strony internetowej - Bożenną Hołownia. 
Obsługę księgową fundacji prowadzi, na podstawie umowy, pani Ewa Zielińska z biura 
księgowego Reditus Tax s.c.  
We wrześniu 2017 r. zarząd ponownie, o kolejny rok, aneksował umowę z Fantastic Studio, 
od którego wynajmujemy adres rejestrowy i skrzynkę korespondencyjną. 
Fundacja kontynuuje współpracę z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim. Rada Fundacji, 
wspólnie z NWH, zainicjowała w ub.r. opracowanie Leksykonu Harcerstwa Niepokornego. 
Zarząd jest w kontakcie z pracownią Gier Szkoleniowych celem sfinalizowania produkcji gry 
metodycznej. 
Członkowie zarządu prowadzili rozmowy z przedstawicielami administracji, podmiotów 
państwowych oraz podmiotów prywatnych celem pozyskania kluczowego darczyńcy dla 
kolejnych edycji projektu Skole, niestety bez pożądanego efektu. Na obecnym etapie, wydaje 
się praktycznie niemożliwe zawarcie takich umów, jak te z początków działania fundacji, 
które zapewniały stabilną realizację programu.  
W 2017 roku fundacja nie składała wniosków i nie otrzymała żadnej dotacji.  
 
Obecność FHDS w przestrzeni publicznej skupiła się na aktualizacji strony internetowej (raz, 
dwa razy w miesiącu) oraz konta na Facebooku. W 2017 roku stronę internetową Fundacji  
www.harcerstwo2stulecia.pl odwiedzono 15 875  razy. Zainteresowanie stroną przez cały rok 
utrzymywało się na podobnym poziomie około 1000 odwiedzin miesięcznie, wyjątkiem są 
miesiące sierpień kiedy zainteresowanie było znacząco mniejsze oraz wrzesień kiedy to 
strona była odwiedzona ponad 3000 razy i zdecydowana większość odwiedzających to 
użytkownicy pierwszy raz wchodzący na stronę Fundacji – aż 83%. Generalnie w ciągu 
całego roku przeważali nowi użytkownicy, którzy stanowili w sumie 59 % wszystkich 
odwiedzających. Stosunkowo niewielkie w porównaniu z poprzednimi latami zainteresowanie 
stroną WWW wynikło z jednej strony z tego, że nowe atrakcyjne treści publikowane były 
stosunkowo rzadko a informacje o bieżących wydarzeniach były też publikowane na profilu 
Fundacji na Facebooku – wielu użytkownikom publikowane tam skrótowe informacje 
wystarczają i nie sięgają do rozbudowanych treści na stronie.  
 

 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
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Na Facebooku regularnie informujemy o wszystkich działaniach Fundacji a także ciekawych 
działaniach i inicjatywach różnych organizacji harcerskich, wydawnictw oraz indywidualnych 
osób związanych z harcerstwem. Liczba obserwatorów i sympatyków fundacyjnego profilu w 
2017 roku utrzymała się na poziomie 776.  Wśród obserwatorów są osoby z całej Polski,  
a także z zagranicy – przede wszystkim z krajów europejskich, USA i Kanady, ale również z 
egzotycznych krajów Azji, Afryki Ameryki Południowej oraz z Australii  Za pośrednictwem 
naszych fanów pojedyncze posty z naszego profilu trafiały do użytkowników praktycznie  
z całego świata. Posty publikowane na profilu najczęściej  mają zasięg poniżej 500 osób, ale 
są też informacje, które poprzez dalsze udostępnianie docierają nawet do ponad 2000 
użytkowników Facebooka. Wśród naszych odbiorców na Facebooku w dalszym ciągu 
nieznacznie dominują panowie stanowiący 55,6 % obserwujących. Zmieniła się nieco 
struktura wiekowa obserwatorów na Facebooku. Zmniejszyła się liczba obserwatorów   
w wieku do 24 lat i aktualnie najliczniejszą grupę stanowią  osoby w wieku od  25 do 34 lat. 
Ilość obserwujących w wieku ponad 45 lat pozostaje na stałym poziomie.  
Adres profilu Fundacji na Facebooku:  
https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia 
 
W 2017 roku ukazał się 1 numer biuletynu zawierający krótkie informacje odsyłające do 
tekstów umieszczanych w aktualnościach na stronie internetowej. Wszystkie dotąd wydane 
biuletyny FHDS są dostępne na stronie http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25  
 
Systematyczne aktualizowano bazę adresową. Obecnie korespondencja i biuletyn rozsyłane 
są mailowo do ok. 580 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 adresów.  Zmniejszyła się również liczba 
osób odbierających biuletyn z młodszych pokoleń instruktorów związanych z organizacjami 
harcerskimi. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wszystkie informacje przekazywane  
w biuletynie są również publikowane na Facebooku, a zasięg przekazywanych wiadomości  
jest na podobnym poziomie co w 2016 roku.  
 
 

https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25
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Działania związane z realizacją celów statutowych Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia. 
 

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. 
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W 2017 roku jedyną aktywnością w tym obszarze była kontynuacja pracy nad stworzeniem  
i wyprodukowaniem planszowej gry metodycznej dla szkół instruktorskich. Praca nad 
grą trwa od 2015 roku. W 2016 roku odbyło się testowanie gry, związane z ogrywaniem jej 
prototypu. W ubiegłym roku zostały podjęte działania związane z wizualnym dokończeniem 
gry i wyprodukowaniem 50 egz., m.in. poprzez przygotowanie kampanii crowdfundingowej w 
celu pozyskania funduszy, wybór platformy i nawiązanie współpracy z grafikiem. Żeby 
skutecznie skończyć ten projekt potrzeba zaangażować środki w wysokości około 40 000 
PLN, fundacja dysponuje kwotą 15 000, brakująca musi zostać pozyskana.  
 
W 2017 r. nie odbywały się spotkania zespołów zadaniowych, aktywnie działających w latach 
ubiegłych. 

  

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 2017 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto następujące działania: 
 
Z inicjatywy Rady Fundacji, we współpracy z NWH, rozpoczęły się przygotowania 
opracowania Leksykonu Harcerstwa Niepokornego. Celem tego przedsięwzięcia jest 
identyfikacja oraz zebranie w jednym miejscu biogramów przedstawicieli ruchu harcerskiego 
działających na przełomie lat 70/80 tych - do roku 1990 - na rzecz przywrócenia w Polsce 
wartości, zasad metodycznych i tradycji przedwojennego Harcerstwa. Został przygotowany 
wzór ankiety oraz zlecono NWH opracowanie aplikacji/strony na której mają się znaleźć 
skatalogowane biogramy.  
Działaniem równoległym do Leksykonu, było zaplanowanie na maj 2018 r. w Krakowie  
Ogólnopolskiej Zbiórki Harcerstwa Niepokornego „W służbie Niepodległej”. Rada 
określiła wstępne założenia tego przedsięwzięcia, a głównym organizatorem został Wojciech 
Wróblewski.  
Przygotowanie Leksykonu Harcerstwa Niepokornego oraz Zbiórka Harcerstwa Niepokornego 
„W służbie Niepodległej” zostało zainicjowane przez Radę Fundacji w ramach 100-lecia 
odzyskania Niepodległości. Całość tych działań koordynuje Przewodnicząca Rady Fundacji 
Bogusława Pasieka-Butkiewcz. 
 
W ubiegłym roku prowadzona była weryfikacja, edycja, redakcja i korekta zgromadzonego 
materiału historycznego w ramach wdrażania realizowanego w 2016 r. projektu pn. 
"Technologie mobilne jako narzędzie wsparcia historycznych gier miejskich" - 
oprogramowania do zdalnego projektowania i przeprowadzania gier miejskich i terenowych.  
 

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.  
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Od 2012 roku fundacja koordynuje pomoc finansową dla sierocińca prowadzonego przez 
Siostry Urszulanki w Mweka w Tanzanii. W grudniu ub.r. przekazaliśmy kolejną, zebraną 
kwotę pieniędzy w wysokości 5 200 zł. Wszystkie informacje o tym przedsięwzięciu znajdują 
się na stronie http://sierociniec-mweka.org.pl/     
 

5. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
W 2017 roku nie było takich zdarzeń. 
 

6. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody ogółem: 36 293,28 
W tym:  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł 
- z darowizn: 9 313,00 
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł 
- dotacje od innych fundacji lub instytucji: 850,00 
- przychody finansowe – odsetki z lokat: 173,69 
- pozostałe przychody operacyjne: 0,00 
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2016: 25 956,59 
 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:   % 
 

8. Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty ogółem: 10 432,23 
W tym:  
- na realizację celów statutowych: 10 432,23 
- na administrację /czynsz, korespondencja itp.: 0,00 
- na działalność gospodarczą: 0,00  
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 
 

9. Informacje o osobach zatrudnionych, liczba osób zatrudnionych ogółem: 
W 2017 roku nikt nie był zatrudniony. 
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 
 

10. Informacje o wynagrodzeniach: 
W 2017 r. nie były wypłacane wynagrodzenia. Łączna kwota wypłaconych 
wynagrodzeń: 0,00 
 

11. Informacje o udzielonych pożyczkach:  
W 2017 roku Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

12. Informacje o posiadanym majątku:  

 Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 
2017 r.: 
Kwota: 23 435,83 – lokaty   Bank: Volkswagen Bank direct 
Kwota: 3 129,92 – rachunki bieżące Bank: Volkswagen Bank direct 
 

 Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:  
Fundacja nie posiada papierów wartościowych. 

 

 Informacje o nabytych nieruchomościach:  
Fundacja nie posiada nieruchomości 

http://sierociniec-mweka.org.pl/
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 Informacje o nabytych innych środkach trwałych:  
Fundacja nie posiada środków trwałych.  

 

 Informacje statystyczne: 
Aktywa: 27 061,05 
Zobowiązania: 0,00  

 
13. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych:  
Fundacja nie prowadziła takiej działalności. 
 

14. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 
składanych deklaracji podatkowych: 

Wymagane deklaracje podatkowe zostały wysłane terminowo. 
 

15. Informacje o kontrolach i ich wynikach:  
W 2017 roku w FHDS nie przeprowadzano zewnętrznej kontroli. 
 
   
W załączeniu: 
Odpis uchwały nr 1 
Odpis uchwały nr 2 
 
 
 
 
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji. 
 
 (Prezes Fundacji)    …………………………………………….. 
 
 
 
 (Członek Zarządu Fundacji) ……………………………………… 
 

 
 
 
 
Warszawa,   2017 r.  
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Uchwała nr 1 

zarządu Fundacji „Harcerstwo Drugiego Stulecia” 

z dnia 15 czerwca 2017 r.  

 

w sprawie wyboru prezesa 

 

§1 

 

Zarząd Fundacji „Harcerstwa Drugiego Stulecia” działając na podstawie §12 ust.9 oraz 

ust.11 statutu fundacji zarząd dokonał wyboru na funkcję prezesa Marcina Wojdata. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Uchwała nr 2 

zarządu Fundacji „Harcerstwo Drugiego Stulecia” 

z dnia 25 lipca 2017 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu zarządu 

 

§1 

 

Zarząd Fundacji „Harcerstwa Drugiego Stulecia” działając na podstawie §12 ust.10 lit. b) 

oraz ust.11 statutu fundacji zatwierdza regulamin zarządu, o treści stanowiącej załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Regulamin zarządu Fundacji „Harcerstwa Drugiego Stulecia” 

 

§1 

 

Podstawy działania, skład i powoływanie zarządu 

1. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu 

Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia oraz niniejszego regulaminu. 

2. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania Zarządu określa §12 ust. 2 i 3 statutu 

fundacji. 

3. Prezesa zarządu powołuje ze swojego grona i odwołuje zarząd fundacji zwykłą 

większością głosów. 

§2 
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Kompetencje i zadania zarządu 

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji zgodnie z §12 ust. 4-10 statutu fundacji. 

2. Do kompetencji zarządu należą sprawy nie zastrzeżone postanowieniami statutu 

fundacji jako uprawnienia innych organów fundacji. 

 

§3 

 

Tryb działania zarządu 

1. Pracami zarządu kieruje prezes, a w razie jego nieobecności inny wskazany przez 

niego członek zarządu. 

2. Zarząd jest organem kolegialnym. Decyzje zarządu mają formę uchwał 

przyjmowanych zwykłą większością głosów. 

3. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi prezes lub inny wskazany przez prezesa 

członek zarządu. 

4. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie zarządu może być zwołane na wniosek min. 

2 członków zarządu. 

5. Posiedzenia zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

6. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone  

z inicjatywy członków zarządu m.in. fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, osoby 

współpracujące z fundacją i realizujące jej programy oraz inni goście. 

7. Z posiedzeń zarządu sporządzany jest protokół zawierający numer kolejny 

i datę spotkania, listę obecności, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki 

głosowań. Protokół podpisuje osoba sporządzająca a zatwierdza prezes zarządu. 

 

§4 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą nr 2 wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2017 r. 

2. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić na wniosek min. 2 członków zarządu  

i są przyjmowane poprzez głosowanie w postaci uchwały. 

 


