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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia za 
rok 2013  

Warszawa, 5 czerwca 2014 
 
1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, Sielecka 2a/3, 

00-738 Warszawa. 
 
2. Podstawowy przedmiot działalności: 9499Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy. 
 
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:   145928103 
 
5. Dane dotyczące członków Zarządu:     Prezes Fundacji, Bożena Monika Figiel, 

Członek Zarządu, Katarzyna Michnikowska,  
        Członek Zarządu, Kazimierz Stepan. 
 
6. Określenie celów statutowych 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. 

 
7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w 2013 roku: 
 
2013 rok był drugim rokiem działania Fundacji. Podejmowaliśmy działania związane z usprawnieniem organizacji, rozbudową 
komunikacji i podstaw materialnych: 

1. Organizacja/personalia/dokumenty. Nastąpiły personalne zmiany w Zarządzie FHDS. Jarosława Błoniarza zastąpił 
Kazimierz Stepan. Pozostały w Zarządzie Monika Figiel i Katarzyna Michnikowska. 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). Zarząd był także zaangażowany w decyzje o nie podejmowaniu pewnych działań czy 
współpracy (np. związanych z teleopieką). 

 Zbudowane zostały formalne podstawy funkcjonowania FHDS – umowy, dokumenty, wnioski, rozliczenia, 
obieg korespondencji. Dążymy do stworzenia stabilnego sekretariatu i znalezienia funkcjonalnej siedziby dla 
Fundacji. To plan na 2014 rok.  

 Poszerzone zostały oficjalne kontakty z organizacjami harcerskimi. Służyły temu kolejne debaty, spotkanie z 
naczelnictwem ZHR 2.08.2013, zlot Wicek i zakończenie pierwszej edycji Skole w Belwederze 30.11.2013. 
Nawiązane zostały kontakty z Fundacją Harcerek oraz kontakty robocze z instruktorami z różnych 
organizacji harcerskich w ramach prac naszych zespołów tematycznych.  

 Podjęliśmy kilka działań służących obecności FHDS w przestrzeni publicznej. Poza stroną internetową i 
kontem na Facebooku ukazały się w prasie i na stronach prezydent.pl informacje o podsumowaniu 
konkursu dotacyjnego w Belwederze. Wydaliśmy ulotkę o Fundacji oraz druki okazjonalne. Potrzebna jest 
spójna koncepcja obecności w przestrzeni publicznej. 

 Wraz z Radą Fundacji podjęte zostały działania mające na celu zmiany zapisów w Statucie FHDS oraz 
napisanie regulaminów funkcjonowania ciał kolegialnych Fundacji. 
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2. Informacja, komunikacja, strony www., biuletyn. W 2013 roku powstał zespół autorów i współpracowników 

tworzących system komunikacji i informacji o działaniach Fundacji. W zespole znalazły się Bożenna Hołownia, Krystyna 
Olszewska, Katarzyna Michnikowska, Ewa Frąckowiak, Małgorzata Oleszczuk, Maria Jagodzińska 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 2013 roku odwiedzono ją 16,730 razy.  

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

 
 Wymyślono i dopracowano koncepcję biuletynu (ok. 1 raz na dwa miesiące krótkie informacje odsyłające do 

tekstów umieszczanych w aktualnościach na stronie internetowej, ewentualnie do dłuższych artykułów). Do 
stycznia 2014 ukazało się 8 numerów (1/28.12.2012 ostatni 21.01.2014). 
 

3. Podstawy materialne i finanse. W 2013 roku Zarząd rozliczył zeszłoroczne projekty, napisał sprawozdania z nich oraz 
wypełnił wnioski na projekt kształceniowy skierowany do Fundacji PZU, który skutecznie przeszedł procedurę 
dotacyjną. Opracowana została koncepcja Funduszu Dotacyjnego na kształcenie instruktorów oraz rozpoczęte prace 
nad powołaniem funduszu i procedur samopomocowych.  
 

Działania związane z realizacją celów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia w 2013 roku. 
 
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 Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego i (iv) inne formy archiwizacji. 
(b) Organizację i prowadzenie zajęć Szkoły Przywództwa. 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 2013 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano następujące działania: 

1. Kontynuowano organizowanie cyklu debat o Harcerstwie. Stworzona została grupa organizacyjna z 
przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ZHP, ZHR, SHK Zawisza i SH pod kierownictwem Ministra Macieja 
Klimczaka. Ustalono zasady współpracy, harmonogram spotkań, listę ekspertów, współpracowników i 
odbiorców, debaty – wszystko w ramach Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP.  

 W 2013 roku trwały prace wokół spraw legislacyjnych i koncepcji ustawy harcerskiej. Debata Otoczenie 
prawne funkcjonowania harcerstwa odbyła się 12 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Relacja z tej debaty znajduje się na stronie 
www.harcerstwo2stulecia.pl . Materiały video z debaty zamieszczono na stronie Prezydenta RP. Osobny 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
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zapis tej debaty ukazał się w broszurze wydanej przez FHDS (zeszyt nr 2). Prace są kontynuowane przez 
powołany, międzyorganizacyjny zespół prawny. 

 11 sierpnia 2013 roku na Międzynarodowym Zlocie Harcerzy i Skautów Wicek w Toruniu Fundacja była 
współorganizatorem debaty „Patriotyzm – jak łączyć szacunek dla narodowych tradycji z otwartością na 
świat?”. Relacja z debaty znajduje się na stronie internetowej Fundacji. Zapis z debaty ukazał się w osobnej 
broszurze wydanej przez FHDS (zeszyt nr 3). 

 W 2013 roku wypracowywano koncepcji debaty o finansowaniu organizacji pożytku publicznego – wspólnie 
z przedstawicielami warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (debata odbyła się 22 marca 2014) i 
instruktorami czterech organizacji harcerskich. 

 
2. Fundacja wsparła finansowo wydanie przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie książki Stanisława 

Broniewskiego Młodość przeżywa się raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu w nakładzie 1000 egzemplarzy. W 2013 
roku nie udało się zakończyć prac nad książką złożoną z wywiadów z ważnymi postaciami polskiego życia 
publicznego (politycznego, artystycznego, społecznego) o rodowodzie harcerskim. 

 
3.  Zorganizowano pierwszą edycję konkursu dotacyjnego Skole 2013 na kursy instruktorskie dla wszystkich 

krajowych organizacji harcerskich. Powołano międzyorganizacyjny sześcioosobowy zespół konkursowy. 
Przewodniczącym zespołu dotacyjnego jest Marcin Wojdat. Opracowano koncepcję i założenia konkursowe. 
Podjęto kroki dla pozyskania funduszy na ten cel. Konkurs został ogłoszony 22 lutego 2013 roku miał 
dwuetapową strukturę. Do pierwszego etapu (złożenie listu intencyjnego) przystąpiło 71 środowisk 
kształceniowych z 4 organizacji harcerskich. Do drugiego etapu (złożenie planów pracy i budżetów) przeszło 40 
aplikujących. W efekcie dotacje przyznano 14 kursom instruktorskim (max. kwota 5 tys. zł.). W dotowanych 
kursach wzięło udział 272 uczestników i 58 osób kadry, razem 330 instruktorów. Przedstawiciele zespołu 
dotacyjnego odwiedzili wybrane kursy podczas letnich obozów. 30 listopada 2013 roku odbyło się 
podsumowanie pierwszej edycji konkursu dotacyjnego Skole 2013 w Belwederze z udziałem Pani Prezydentowej 
Anny Komorowskiej. Na podsumowaniu obecni byli przedstawiciele kadry dotowanych kursów, przewodniczący 
czterech organizacji harcerskich, przedstawiciele sponsora konkursu - Fundacji PZU, przedstawiciele Rady 
Honorowej Fundacji oraz zaprzyjaźnieni goście i media. Poza częścią oficjalną i wręczeniem dyplomów odbyły się 
„ekumeniczne” warsztaty związane z metodą harcerską. Fotorelacja z podsumowania i cała dokumentacja 
pierwszej edycji Skole 2013 znajduje się na stronie www.harcerstwo2stulecia.pl . Uczestnicy spotkania otrzymali 
wydaną przez NWH książkę Stanisława Broniewskiego Młodość przeżywa się raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu, 
pendrive z logo Fundacji i wgranymi materiałami metodycznymi oraz zeszyty z debat organizowanych przez 
FHDS. Jednocześnie trwały już prace nad przygotowaniem i zapewnieniem finansowania dla drugiej edycji 
konkursu dotacyjnego Skole 2014. 

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 działalności wydawniczej i popularyzację Niezależnego Wydawnictwa 
Harcerskiego. 
 
W 2013 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 opublikowała m.in. wywiad z dyrektorką Muzeum Harcerstwa przy Głównej Kwaterze ZHP hm Katarzyna 
Traczyk. 
 

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
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2.  Fundacja rozpoczęła ożywioną współpracę z Domem Spotkań z Historią przy m.st. Warszawy. Niezwykle życzliwym naszym 
partnerem stał się Tomasz Kuba Kozłowski. Współpraca polegała na zorganizowaniu pięciu spotkań o różnorodnej 
tematyce harcerskiej. Wszystkie spotkania w DSH zostały nagrane aby i przekazane do archiwum do dalszego 
wykorzystania. W ten sposób DSH i FHDS dysponują unikalnym zestawem materiałów źródłowych. Oto tematyka tych 
spotkań: 

 

 24 kwietnia 2013 roku Harcerze od Andersa. Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1941 – 1948. Spotkanie 
było poświęcone działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich na Bliskim Wschodzie w 
latach wojny i po jej zakończeniu. Na spotkaniu wystąpili Małgorzata i Andrzej Szadkowscy (synowa oraz syn 
Zygmunta Szadkowskiego, Komendanta ZHP na Wschodzie 1944-1948) oraz p. Maria Gordziejko, sybiraczka i harcerka 
w Iranie i Libanie. Fakt, że Zygmunt Szadkowski został skierowany do działalności harcerskiej przez dowództwo Wojsk 
Polskich pokazuje jak poważnie praca harcerska była traktowana. Państwo Szadkowscy opisali działalność 
organizacyjną i szkoleniową Zygmunta Szadkowskiego przygotowującą przyszłych instruktorów do pracy z młodzieżą 
harcerską gdziekolwiek by się znaleźli po zakończeniu drugie wojny światowej. Maria Gordziejko w ujmujący sposób 
wspominała o swoich przeżyciach w drużynie harcerek, najpierw w Isfahanie a potem w Libanie. Po wojnie Zygmunt 
Szadkowski nie wrócił do Polski i wyjechał do Anglii. Był bardzo czynnym i poważanym działaczem 
niepodległościowym – m.in ostatnim Przewodniczącym Rady Narodowej na Uchodźstwie. Maria Gordziejko wróciła z 
matką i siostrami do Polski. Na spotkaniu zaprezentowano oryginalne zdjęcia i dokumenty. 

 

 14 czerwca 2013 roku Harcerze pod baobabem. Harcerstwo w polskich skupiskach w Afryce w latach 1941 – 1948. 
Spotkanie było poświęcone działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich w Kenii, Rodezji, 
Tanzanii i Ugandzie, w latach wojny o po jej zakończeniu. Na spotkaniu wystąpili prof. Andrzej Szujecki, sybirak, oraz p. 
Bożenna Wójcik, córka hm. Zdzisławy Wójcik, sybiraczki, Komendantki Chorągwi Afrykańskiej ZHP na Wschodzie. 
Obydwoje prelegentów wspominało o różnych aspektach działalności harcerskiej np. o trudnościach organizacyjnych i 
logistycznych związanymi z wielkimi odległościami oraz brakiem środków transportu, problemami społecznymi wśród 
wychodźców, jak wyglądała normalna działalność harcerska itp. Na spotkaniu zaprezentowano oryginalne zdjęcia i 
dokumenty. Wśród uczestników spotkania był jeden harcerz z tamtych czasów, który jako 14-to latek wszedł na górę 
Kilimanjaro, za co otrzymał dyplom wspominający że był najmłodszą osobą która to uczyniła. 

 

 21 września 2013 roku Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Mity i fakty. W 70. rocznicę pierwszego 
wydania powieści Niezależne Wydawnictwo Harcerskie opublikowało książkę profesora Grzegorza Nowika 
poświęconą rewizji historycznej faktów, które doprowadziły do aresztowania Janka Bytnara „Rudego” i, w 
konsekwencji, do przeprowadzenia pierwszej akcji bojowej Szarych Szeregów pod kryptonimem „Meksyk”. Pojawienie 
się tej publikacji oraz wcześniejsza dyskusja o mitach narodowych związanych z książką-legendą o Szarych Szeregach 
autorstwa Aleksandra Kamińskiego sprowokowały nasz zespół historyczny do zorganizowania spotkania w DSH, które 
pozwoliło na zmierzenie się z faktami, mitami i legendą tej szczególnej narracji. W dyskusji panelowej wzięli udział: 
historyk prof. dr hab. Grzegorz Nowik, historyk literatury dr Ewa Hoffmann-Piotrowska, syn jednego z bohaterów obu 
książek, Henryka Ostrowskiego, oraz na sali, żyjący uczestnicy tamtych wydarzeń, a także, historycy, kolekcjonerzy, 
uczestnicy grup rekonstrukcyjnych.  

 

 19 października 2013 roku W emigracyjnym Londynie... Dylematy harcerstwa na wychodźstwie. Spotkanie było 
poświęcone działalności Harcerstwa na Wychodźstwie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki emigracyjnego 
Londynu, związków ZHP poza granicami kraju z Rządem RP na Uchodźstwie oraz relacji z krajem po drugiej wojnie 
światowej. W dyskusji o fenomenie harcerstwa emigracyjnego wzięli udział działacze ZHP poza granicami Kraju, a 
gościem specjalnym był hm. Stanisław Berkieta, przewodniczący tej organizacji w latach 1988–1994, który na to 
spotkanie przybył z Londynu. Po krótkim kalendarium wydarzeń historycznych publiczność mogła dowiedzieć się od 
ich uczestników o powodach powołania ZHP pgK, jego misji wychowawczej prowadzonej w niezwykle niepewnych 
politycznie i trudnych także ekonomicznie warunkach, o jego rozwoju do 1989 roku i dylematach emigracji polskiej 
związanych ze zmianami politycznymi w kraju i na świecie po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą pełnej suwerenności. 
Głos zabrali również Wojtek Wróblewski oraz Marek Frąckowiak, mówili na temat kontaktów oraz współpracy w 
latach 80-tych pomiędzy ZHP poza granicami Kraju a niezależnym harcerstwem w Polsce. Kulminacją tej współpracy 
był udział tych dwóch organizacji w Światowym Zlocie ZHPpgK, który miał miejsce w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych. 
Specjalnymi gośćmi Zlotu byli m.in. hm. Kazimierz Sabbat, ówczesny Prezydent RP oraz hm. Stanisław Broniewski 
„Orsza”. 

 

 16 listopada 2013 roku Czas honoru jak Potop – dylematy współczesnego filmu historycznego. Spotkanie było próbą 
poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: jak historia przedstawiana w filmie wpływa na świadomość 
społeczną i postrzeganie historii przez młodzież? Do jakich przekształceń dziejów ma prawo twórca filmu? Komu i do 
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czego potrzebny jest konsultant historyczny? O dylematach współczesnego filmu historycznego dyskutowali: dr Ewa 
Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW, dr Rafał Marszałek, krytyk filmowy, historyk filmu, 
scenarzysta filmów dokumentalnych oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN, zastępca dyrektora 
Muzeum Józefa Piłsudskiego i konsultant przy realizacji filmów historycznych oraz scenarzysta i pomysłodawca serialu 
Jarosław Sokół. W rozmowie wzięli także udział przedstawiciele młodego pokolenia z fanklubów serialu, grup 
rekonstrukcyjnych i forów internetowych poświęconych historii II wojny światowej. 

 
3. Kontynuowane są prace wynikające z badań prowadzonych przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie we współpracy 

z Arturem Oleszczukiem w ramach Archiwum Fotografii Harcerskiej, czyli archiwizacja zdjęć i innych archiwaliów 
znajdujących się w rękach prywatnych kolekcjonerów. Dzięki uprzejmości NWH prace te będą odbywały się z 
wykorzystaniem sprzętu i lokalu NWH.  

 
4. 12 grudnia 2013 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się premiera książki: Stanisław Broniewski – Młodość 

przeżywa się raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu wydanej przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie przy udziale 
finansowym Fundacji. W panelu na temat książki i jej bohatera wzięli udział przedstawiciele FHDS. 

Trzeci cel zapisany w Statucie Fundacji Pomoc społeczna ma być realizowany poprzez wsparcie 
bezpośrednie i pośrednie akcji samopomocowych. 
Rok 2013 przyniósł dalsze działania organizacyjne w obszarze pomocy społecznej. Systematycznie rozwijane były działania 
samopomocowe.  
W ramach poszczególnych obszarów (pomoc psychologiczna, porady prawne, pomoc materialna, pomoc medyczna, pomoc w 
poszukiwaniu pracy, wsparcie duchowe) wyłonieni zostali koordynatorzy. Zadaniem koordynatorów 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 kilku przypadkach niezbędne okazało się udzielenie 
pomocy długookresowej, na szeroką skalę. 
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8. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: w roku 2013 Fundacja nie prowadziła 

działalności gospodarczej. 
 
9. Odpisy uchwał zarządu Fundacji: brak uchwał zarządu w 2013 roku. 
 
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  osiągnięte w 2013 roku przychody z działalności 

statutowej pochodziły z otrzymanych dotacji i 
innych wpłat i wyniosły łącznie 88.982,43 PLN. 

 
11. Informacja o poniesionych kosztach:  poniesione w 2013 roku koszty realizacji zadań 

statutowych wyniosły łącznie 97.843,74 PLN. 
 
12. Dane o liczbie zatrudnionych, wynagrodzeniach, 
pożyczkach, rachunku bankowym, obligacjach,  
nabytych nieruchomościach i innych środków trwałych,  
aktywach i zobowiązaniach: w roku 2013 liczba zatrudnionych i wysokość 

wynagrodzeń wyniósł zero, w roku 2013 
Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabywała 
obligacji, nieruchomości i innych środków 
trwałych/aktywów oraz nie zaciągała żadnych 
zobowiązań, 

 Fundacja posiadała w 2013 roku rachunek 
obrotowy w PLN oraz lokaty w banku VW Bank 
Polska. 

 
13. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty  
państwowe i samorządowe: brak działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe w 2013 roku. 
 
14. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących  
zobowiązań podatkowych: należne zobowiązania podatkowe Fundacji za rok 

2013 rozliczono w całości.  
 
Warszawa, 5 czerwca 2014 
 
Sprawozdanie sporządziła Monika Figiel na podstawie materiałów przygotowanych przez Ewę Frąckowiak, Bożennę Hołownię, 
Kazimierza Stepana i Małgorzatę Oleszczuk, Ewę Matych. 
 
 
 
Zatwierdzili: 
 
 
Bożena Monika Figiel, Prezes Fundacji 
 
 
Katarzyna Michnikowska, członek Zarządu 


