
STATUT

Fundacji „Harcerstwa Drugiego Stulecia”

Preambuła

Przesłanie dla Harcerstwa Drugiego Stulecia 

Dwudziestego  drugiego  maja  2011  roku  minie  dokładnie  sto  lat  od  powołania  przez  Andrzeja

Małkowskiego we Lwowie trzech pierwszych polskich drużyn skautowych.

W pierwszym stuleciu istnienia harcerstwo było jednym z filarów narodowej walki o niepodległość

Polski. Harcerki i harcerze przelewali krew w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach

1914–1921, w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą, na wszystkich frontach II wojny światowej,

w Szarych Szeregach i innych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, na barykadach Powstania

Warszawskiego.

Następnie odbudowywali Polskę, znosząc prześladowania w czasach stalinizmu, podejmując kolejne

próby  reaktywowania  tradycyjnego  harcerstwa  po  roku  1956,  wreszcie  w szeregach  Harcerstwa

Niepokornego lat 1970 i 1980, skupieni w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

(KIHAM) oraz w wywodzących się zeń Niezależnym Ruchu Harcerskim, niejawnym Ruchu Harcerskim

i innych niezależnych nurtach i organizacjach.

Codziennej  walce  o niepodległość  Polski  podporządkowane  były  od  zarania  harcerskie  ideały

zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, filareckim haśle „Ojczyzna, Nauka, Cnota” i w symbolice

krzyża harcerskiego. Od zarania wolność była nadrzędnym celem harcerskiego wychowania opartego na

Służbie i Braterstwie.

W przeszłości harcerstwo zdawało wielokrotnie egzamin z patriotycznej i obywatelskiej dojrzałości.

Dziś  w wolnej  Polsce  stają przed nami  nowe wyzwania.  Musimy odczytywać znaki  naszych czasów

i definiować na nowo pojęcia Służby i Braterstwa.

Harcerstwo było zawsze szkołą współdziałania, osiągania kompromisu dla dobra wspólnego, godzenia

indywidualności  z zespołowością.  Dziś  często  trzeba  uczyć  na  nowo  umiejętności  współdziałania  dla

wspólnego dobra jakim jest Polska. To jest jedno z wielkich wyzwań dnia dzisiejszego!

Przyrzekaliśmy,  że mamy szczerą wolę całym życiem pełnić  Służbę Bogu i Polsce,  nieść chętną

pomoc  bliźnim  i być  posłusznymi  Prawu  Harcerskiemu.  Ideały  te,  wyniesione  z Harcerstwa

Niepokornego,  staramy  się  realizować  w życiu  rodzinnym,  zawodowym  i obywatelskim.  Jesteśmy

dojrzałymi  ludźmi,  matkami  i ojcami,  osobami  służącymi  bliźnim,  ekspertami  w swoich  zawodach,

nierzadko  liderami  życia  intelektualnego  i duchowego,  publicznego,  artystycznego  i gospodarczego.

Różnimy się miejscem w życiu, zawodami, wykształceniem, światopoglądem, politycznymi sympatiami.

Jednak łączy nas więcej niż dzieli: nierozerwalne Braterstwo wykute przed laty w harcerskiej Służbie.
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W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny i ruchu harcerskiego pytamy:

1. Cel. Co ma być nadrzędnym celem dla harcerstwa drugiego stulecia? Jak zdefiniować dzisiaj

Służbę i Braterstwo, aby nadal były wzorcami obywatelskiej postawy?

2. Misja. Czym ma być u progu drugiego stulecia wpisana w przyrzeczenie harcerskie służba Bogu

i Polsce? Jakie jest ostateczne i nadrzędne przesłanie tej służby w obu jej wymiarach?

3. Patriotyzm. Jak łączyć szacunek dla narodowych tradycji z otwartością na świat? Jak budować

dumę z polskości zachowując szacunek i otwartość na przedstawicieli innych narodów?

4. Ruch. Jakie cechy i umiejętności kształtować ma współczesny ruch harcerski, gdy świat stoi

otworem i gdy bardziej przydatny wydaje się język angielski niż alfabet Morse’a?

5. Wzorce.  Do naśladowania jakich wzorów w dorosłym życiu,  do jakiego modelu rodziny ma

przygotowywać  harcerstwo,  gdy  dzisiejszy  świat  proponuje  tych  modeli  wielką  rozmaitość,

a pola działania wydają się nieograniczone?

6. Magnes. Czym harcerstwo ma przyciągać? Jak przeżyć w nim przyjaźń i przygodę w czasach

facebooka i gdy drogi szuka się z wykorzystaniem map satelitarnych z telefonu komórkowego?

7. Program.  Jak  organizacje  harcerskie  mogą  wspierać  młodzież  w tworzeniu  wzorców  do

naśladowania, chroniąc ją przed wyobcowaniem i anachronizmem, gdy komercja, populizm i źle

rozumiana wolność spychają często na margines wartości duchowe i intelektualne?

8. Narzędzia.  Jak  przygotować  harcerkę  i harcerza,  żeby byli  wzorowymi  obywatelami  Polski,

Europy, świata? W jaką wiedzę i umiejętności ich wyposażyć, aby umieli godnie budować swoją

osobistą pozycję w dorosłym życiu?

9. Finansowanie.  Jak  ma  działać  współczesny  ruch  harcerski,  by  mieć  zapewniony  stabilny

system finansowania, a jednocześnie uniknąć pułapki komercjalizacji?

10. Rola. Jaką rolę powinien odgrywać ruch harcerski w świecie, w ramach innych społeczeństw

i światowego ruchu skautowego, aby najlepiej służyć Polsce i Polakom poza granicami kraju?

Takie widzimy wyzwania stojące dziś przed harcerstwem.

Dlatego wzywamy harcerki  i harcerzy,  ruchy i organizacje  harcerskie  w Polsce  i poza  granicami,

rodziców i wychowawców i wszystkich,  którym leży na sercu wychowanie młodzieży,  do debaty na

temat przyszłości harcerstwa.

Zwracamy się do Prezydenta Rzeczpospolitej o:

- objęcie protektoratem Ruchu Harcerskiego i wsparcie autorytetem swojego urzędu publicznej

debaty na temat wychowania i harcerstwa w jego drugim stuleciu.
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- włączenie  do  debaty  istniejących  organizacji  harcerskich  i wszelkich  podmiotów

odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży.

- wsparcie działań zmierzających do zachowania spuścizny duchowej i materialnej harcerstwa.

Zobowiązujemy się do udziału w tej debacie i wspierania ruchu harcerskiego w drugim stuleciu jego

istnienia.

Instruktorki i Instruktorzy Harcerstwa Niepokornego

Warszawa, 15 maja 2011 roku

Takie oto przesłanie złożyliśmy na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej. Dlatego, my, harcerki i  harcerze,

instruktorzy i instruktorki Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w., skupieni niegdyś w KIHAM, dziś

dojrzali, świadomi i odpowiedzialni obywatele Rzeczypospolitej na co dzień nadal, całym życiem służący

Polsce, nadal w Braterstwie pełniący swoją harcerską Służbę, by pomóc odpowiedzieć na te pytania i by

wesprzeć Harcerstwo w Drugim Stuleciu służby, powołujemy do życia Fundację Harcerstwa Drugiego

Stulecia (FHDS).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Harcerstwa Drugiego Stulecia” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów

wskazanych  w akcie  notarialnym  z dnia  11  sierpnia  2011  r.  nr  Rep  A 11757/2011  działa  na

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 1991 r. nr

46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja dysponuje zastrzeżonym graficznym znakiem towarowym.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3
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Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji. 

Rozdział II

Cel, zasady i formy działalności

§ 4

Cel 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.

§ 5

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

Ad 1.

(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.

Ad 2.
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(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.

Ad 3.

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. 

Szczegółowe  zasady  udzielania  pomocy  społecznej  przez  Fundację  określa  Regulamin  Udzielania

Pomocy Społecznej Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu

Fundacji oraz ruchomości, nieruchomości i środki finansowe nabyte przez fundację w czasie jej

działalności.

2. Dochodami Fundacji są:

(a) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

(b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości;

(c) dochody z kapitału;

(d) dochody ze zbiórek i innych imprez publicznych;

(e) dochody pochodzące ze współpracy z wydawnictwami;

(f) dochody ze sprzedaży cegiełek Fundacji;

(g) inne wpływy.

3. Dochody pochodzące  z dotacji,  spadków,  zapisów mogą być  użyte  na  realizacje  wszystkich

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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4. Fundacja może prowadzić statutową odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na

podstawie odrębnej uchwały Zarządu Fundacji, określającej zakres tej działalności.

§ 7

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem.

§ 8

W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  Zarząd  może  przyjąć  spadek  jedynie

z dobrodziejstwem inwentarza,  i to  wówczas,  gdy  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie

przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Rada Honorowa Fundacji,

c) Zarząd Fundacji,

d) Fundatorzy.

§ 10

1. Radę Fundacji oraz poszczególnych członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

Fundatorzy mogą powołać do Rady Fundacji przedstawicieli środowisk poKIHAMowskich z całej

Polski. Rada Fundacji liczy od 7 do 21 osób. 

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Z dniem upływu kadencji Rady Fundacji wygasają mandaty

wszystkich członków Rady Fundacji. .

3. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:

a) uchwalanie  wieloletnich  programów  działalności  Fundacji  oraz  okresowych  planów

rzeczowo-finansowych;

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności statutowej i gospodarczej;

c) podejmowanie  uchwał  w sprawach  przekraczającego  granice  zwykłego  zarządu

rozporządzania mieniem Fundacji;
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d) powołanie i odwołanie członków Rady Honorowej Fundacji,

e) powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji,

f) podejmowanie  uchwał  w istotnych  dla  Fundacji  sprawach  wnoszonych  przez  Zarząd

Fundacji lub z własnej inicjatywy;

g) uchwalanie regulaminów: Rady Fundacji, Rady Honorowej Fundacji i Zarządu Fundacji.

h) formułowanie ewentualnych propozycji zmian do Statutu Fundacji.

4. Uchwały  Rady  Fundacji  zapadają  zwykłą  większością  głosów  obecnych  na  posiedzeniu,

z wyjątkiem uchwał w sprawach: 

a) przekraczającego  granice  zwykłego  zarządu  rozporządzania  mieniem  Fundacji  oraz

zatwierdzania  planów  i sprawozdań  Zarządu,  powoływania  i odwoływania  członków

Zarządu  Fundacji,  powoływania  i odwoływania  członków  Rady  Honorowej  Fundacji,

w których to sprawach wymagana jest większość ¾ głosów obecnych na posiedzeniu, 

b) propozycji  zmiany statutu Fundacji, dla której wymagana jest większość ¾ głosów przy

obecności co najmniej połowy członków Rady, 

5. Posiedzenia Rady Fundacji  odbywają się nie rzadziej  niż  co 6 miesięcy.  Posiedzenia zwołuje

Przewodniczący Rady Fundacji  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji  lub na

wniosek co najmniej 3 członków Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji może zostać także

zwołane przez co najmniej 2 Fundatorów. 

6. Każdy z Fundatorów ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Fundacji oraz prawo głosu przy

podejmowaniu uchwał. 

7. W sprawach nagłych i organizacyjnych głosowanie może się odbywać pisemnie pod warunkiem,

że w głosowaniu weźmie udział co najmniej 80% członków Rady.

8. Rada  Fundacji  wybiera  na  swoim  pierwszym  posiedzeniu  Przewodniczącego  i  dwóch

Wiceprzewodniczących Rady.

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ma charakter społeczny. 

10. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin.

§ 11

1. Radę  Honorową  Fundacji  stanowią  harcerki  i  harcerze  związani  z ruchem  Harcerstwa

Niepokornego  lat  70.  i 80.  XX  wieku  i inne  osoby  chcące  wesprzeć  cele  Fundacji,

o skonkretyzowanym  wizerunku  i pozycji  publicznej  i rozpoznawalnych  osiągnięciach

zawodowych  i społecznych.  To  osoby  będące  uosobieniem celów naszej  Fundacji,  mogące

stanowić wzorce moralne i osobowe we współczesnym społeczeństwie, dla dzisiejszego ruchu

harcerskiego  i mogące  służyć  swoją  pozycją  zawodową  i publiczną  budowaniu  wizerunku

Fundacji i propagowaniu idei wychowania harcerskiego.
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2. Rada Honorowa Fundacji pełni rolę konsultacyjną i pomocniczą.

3. Rada Honorowa składa się z co najmniej 8 osób.

4. Radę Honorową Fundacji oraz poszczególnych członków Rady Honorowej Fundacji powołuje

i odwołuje Rada Fundacji, jednakże pierwszą Radę Honorową Fundacji powołują Fundatorzy.

5.  Posiedzenia  Rady  Honorowej  odbywają  się  co  najmniej  raz  w roku  i zwoływane są  przez

Przewodniczącego  Rady  Fundacji.  W posiedzeniach  uczestniczy  Zarząd  Fundacji

i Przewodniczący Rady Fundacji oraz Fundatorzy.

6.  Rada  Honorowa  wybiera  i  odwołuje  Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego  Rady

Honorowej. 

7. Członkostwo w Radzie Honorowej Fundacji ma charakter społeczny.

8. Szczegółowy tryb działania Rady Honorowej Fundacji określa przyjęty przez nią Regulamin.

§ 12

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i odpowiada za

jej stan finansowy.

2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na czas nieokreślony.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.

4. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Fundacji, z zastrzeżeniem ust.

5.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu

łącznie.

6. Zarząd w swojej działalności musi kierować się szczególną starannością i gospodarnością. 

7. Działalność  finansowa  musi  odbywać  się  w ramach  i zgodnie  z zatwierdzonym  planem

rzeczowo-finansowym Fundacji. 

8. Zarząd Fundacji  opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Fundacji  plany rzeczowo-

finansowe  oraz  sprawozdania  z realizacji  działalności  statutowej  i  gospodarczej,  w  tym

wykonania planów rzeczowo-finansowych.

9. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Fundacji.

10. Do  kompetencji  Zarządu  należy  prowadzenie  wszystkich  spraw  niezastrzeżonych

kompetencyjnie dla pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:

a) kierowanie  działalnością  Fundacji,  określanie  jej  wewnętrznej  struktury,  zatrudnianie

personelu Fundacji;

b) tworzenie, przekształcanie i  likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji  określanie ich

zadań i nadzorowanie ich pracy; oraz zatwierdzanie regulaminów nie wymienionych w §10

ust. 3 lit. g);
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c) reprezentowanie Fundacji  na zewnątrz,  dokonywanie czynności  prawnych w jej  imieniu

i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności – z zastrzeżeniem przepisu §

10 ust. 3 lit. c);

d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

f) przedstawianie  Radzie  Fundacji  planów  działalności  oraz  sprawozdań  z  działalności

statutowej i gospodarczej;

g) występowanie  z  wnioskami  do  Rady  Fundacji  we  wszystkich  sprawach  służących

zapewnieniu właściwego funkcjonowania Fundacji;

h) zapewnianie obsługi prac Rady Fundacji i Rady Honorowej Fundacji;

11. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Fundacji określa jego Regulamin 

12. Dla  odpowiedniego  opracowania  i przygotowania  zadań  Fundacji  Zarząd  może  korzystać

z pomocy  członków  Rady  Honorowej,  członków  Rady  Fundacji,  Fundatorów  i ekspertów

zewnętrznych.

§ 13

Członkowie  organów  Fundacji  przy  wykonywaniu  czynności  statutowych  winni  działać  zgodnie

z interesami Fundacji i obowiązującym prawem.

Rozdział V

Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

§ 14

1. Zmiany w statucie uchwalają Fundatorzy.

2. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu wymaga jednomyślnej decyzji Fundatorów. 

§ 15

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 16
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1. Fundacja  ulega  likwidacji  w przypadkach  wskazanych  w ustawie  w wyniku  podjęcia  przez

Fundatorów jednomyślnej uchwały w tym przedmiocie w obecności wszystkich Fundatorów.

2. Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznaczony będzie na cele zbieżne z celami Fundacji.

3. O przeznaczeniu majątku zdecydują Fundatorzy uchwałą podjętą w trybie przewidzianym dla

podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji.

4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
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